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1 Tutkimuksen tausta 

 

Tutkimusaiheen valintaan sekä tutkimuksen toteuttamiseen vaikutti oma koulutus- 

ja työtaustani sekä kiinnostukseni kohteet, suunnittelu ja neulonta. Opiskelin ensin 

vaatetusteknikoksi, ja vaikka päämääränä oli teollisuus, niin vaatteen tekeminen 

opeteltiin kuitenkin alusta loppuun hyvin erilaisia tekniikoita hyödyntäen. Opin mi-

ten vaate rakentuu ja miten erilaisia muotoja voidaan toteuttaa. Jatkoin opiskelua 

suunnittelijaksi, missä oli toisaalta hyötyä siitä, että osasi vaatteen valmistuksen, 

toisaalta se oli joskus jopa suunnittelua rajoittava tekijä. Toimiessani suunnittelija-

na teollisuudessa molemmista koulutuksista oli hyötyä. Teknikon opinnot helpotti-

vat keskustelua mallimestarin ja ompelijoiden kanssa tuotteen teknisistä rakenteis-

ta ja mahdollisuuksista. 

 

Suunnitellessani teollisesti valmistettavia vaatteita jouduin miettimään tuotteen 

valmistuskustannuksia ja -mahdollisuuksia. Kaikki materiaalien valinnasta valmis-

tusteknisiin asioihin on tarkkaan mietittyä ja laskettua. Kuten Nuutinen kiteyttää, 

vaatesuunnittelijan työ on sekä parhaiden mahdollisten materiaalivalintojen teke-

mistä, teollisuuden tekniikoiden hallintaa että valmistuksen resurssien optimointia. 

Tavoitteena on luoda sellaisia tuotteita, joiden tekemiseen kuluu mahdollisimman 

vähän materiaalia, joiden valmistus sujuu nopeasti ja helposti, jotka siirtyvät oike-

aan aikaan kuluttajille ja joista saadaan mahdollisimman suuri voitto. (Nuutinen 

2004a, 53.) Myös kohderyhmä on tarkkaan määritelty ja tuotteet on kohdennettu 

tälle tietylle ryhmälle, jolloin se määrittää myös suunnittelua. 

 

Käsityönopettajaksi hain opiskelemaan siksi, että haluan olla osaltani vaikutta-

massa siihen, ettei käsillä tekemisen taito katoa kehittyneen teknologian myötä. 

Olen kiinnostunut uudestaan monen vuoden tauon jälkeen neulomisesta sekä 

myös muista vanhoista perinteisistä käsityötekniikoista. Tosin olen aina harrasta-

nut käsitöitä, tekemisen halu on saatu perintönä. Vanhoja tekniikoita hyödyntäen 

voi luoda uutta, käyttäen perinteisiä menetelmiä eritavoin, vapaasti, yhdistäen niitä 

nykyaikaan ja muotiin.  
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Tässä tutkimuksessa vanhaan perinteiseen käsityötekniikkaan, neulontaan, yhdis-

tyy nykyaika, jota on vallitseva muoti ja tulevaisuus, johon liittyy suunnittelu ja 

trendit. Näistä syntyy tutkimuksen aihe, Neulemallien muodikkuus. Olin jo pitkään 

miettinyt käsityölehtien neulemalleja, jotka näyttivät toistavan samaa kaavaa kai-

kissa suomalaisissa käsityölehdissä. Neulemallit ovat melko yksinkertaisia ja käy-

tetyt langat samankaltaisia. Tutkimukseni kohteena ovat kolmen suomalaisen käsi-

työlehden neulemallit. Kiinnostavaa on se, miten muoti ja trendit näkyvät neule-

malleissa, joita lehdet tarjoavat neulomista harrastaville. Aineiston tutkimuksessa 

käytän laadullista tutkimusmenetelmää, jossa vertaan suomalaisten käsityölehtien 

neulemalleja kansainväliseen trendiennusteeseen sekä muotilehtiin ja tulkitsen, 

miten ennusteiden esittelemät suuntaukset näkyvät suomalaisten käsityölehtien 

neulemalleissa.   

 

Tutkimuksessani pystyn yhdistämään roolini vaatesuunnittelijana ja käsityönhar-

rastajana. Vaatesuunnittelijan työssä käytin suunnittelun apuna kaupallisia tren-

diennusteita sekä kansainvälisiä muotilehtiä. Aineistona olevan trenditoimisto Car-

linin ennusteet ovat tuttuja ajalta, jolloin toimin suunnittelijana. Suunnittelemani 

miesten vaatemallistot sisälsivät vain muutaman neuleen sesongissa, joten en koe 

olevani kovinkaan kokenut neulesuunnittelijana. Toisaalta käsityölehtien neulemal-

lit on suunniteltu käsin neulontaan, kun taas suunnittelemani neuleet olivat teolli-

sesti valmistettavia. 

 

Tutkimuskohteeksi valitsin syksy–talvi sesongin 2005–2006, koska siitä oli saata-

villa tarvittava materiaali tutkimusta aloittaessani. Talvisesongin valitsin sen vuok-

si, että neuleet ovat olennaisempi osa pukeutumista talvivaatetuksessa kuin kesä-

vaatteissa. Suomalaisista käsityölehdistä valitsin MODAn, Novitan ja Suuren Käsi-

työlehden. Trendimateriaalina on Carlinin Women´s knitwear winter 2005–2006 

sekä kaksi kansainvälistä muotilehteä, joissa on kuvia eri suunnittelijoiden kysei-

sen sesongin muotinäytöksistä. Tutkimukseen valitsin naisten neuleet, koska leh-

dissä on enemmän naisten neuleita kuin esimerkiksi miesten neuleita. Lisäksi 

naisten muoti on trendeissä johtavassa asemassa (Nuutinen 2004a, 101). Lehtien 

miestenneuleohjeet ovat enemmänkin perusneuleita kuin muotia seuraavia tuottei-

ta.  
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1.1 Tutkimuksen tavoite  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kansainväliset trendit ja muoti näky-

vät suomalaisten käsityölehtien naisten neulemalleissa. Millä tavoin trendejä on 

hyödynnetty ja sovellettu? Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia lähtökohtia trendit tarjoavat neuleille?   

- Teema   

- Lanka 

- Väri  

2. Miten trendit näkyvät neulemalleissa ja miten niitä on sovellettu? 

 

Kuvassa 1 näkyy tutkimuksen viitekehys. Keskellä oleva pieni paita kuvaa neule-

mallia, joka on tutkimukseni kohde. Neulemallit on otettu käsityölehdistä ja näitä 

malleja vertaan trendikirjaan, jolloin selvitän miten neulesuunnittelussa on otettu 

huomioon trendit ja muoti. Tulevaisuudentutkimus on ison paidan sisällä yläkäsit-

teenä. Tulevaisuudentutkimus liittyy trendien ja muodin ennustamiseen. 

T ULE VA ISU UDE N-
T UT KIMUS

NEULE-
SUUNNITTELU

TRENDI-
KIRJA

NEULE-
MALLI

 
KUVA 1. Tutkimuksen viitekehys. 



 

 

4

 

1.2 Aikaisempia tutkimuksia aiheesta 

 

Trendejä ja muodin ennustamista on tutkittu, mutta ei löytynyt tutkimusta, jossa oli-

si vertailtu trendejä ja neulemalleja. Aikaisemmista tutkimuksista Ana Nuutisen 

(2004) ja Evelyn Brannonin (2005) teokset ovat tutkimukseni tärkeimpiä lähteitä. 

 

Nuutinen (2004) on tutkinut väitöskirjassaan Edelläkävijät muodin ennustamista ja 

sitä, miten vaatesuunnittelija tietää, mitä on ilmassa ja miten hän pystyy välittä-

mään sen vaatteissa kuluttajille. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kol-

mea suomalaista vaatesuunnittelijaa. Kaikki suunnittelijat ovat kokeneita naisten 

vaatesuunnittelijoita. Hän jäsentelee tutkimustulokset neljän pääteeman alle: ”He-

rääminen – muoti on vallitseva tyyli”, ”Tulkinta – muoti heijastaa aikaansa”, ”Yh-

dentyminen – muoti on muutos” sekä ”Vakiinnuttaminen – muoti on hyväksyntää”.  

 

Brannon (2005) tarkastelee kirjassaan Fashion forecasting muodin ennustamista. 

Miten trendit syntyvät, miten muoti muuttuu ja miten niitä voidaan ennakoida? 

Trendien ja muodin ennustaminen ei ole taikuutta, vaan se on luova prosessi, jos-

sa seurataan monien erilaisten asioiden kehityslinjoja. Trendien ennustajat seu-

raavat muun muassa muodin pääkaupunkeja, kuluttajien käyttäytymistä, taloudel-

lisia suuntauksia, maailmantapahtumia sekä näissä tapahtuvia muutoksia. He ver-

taavat edellisiä ennusteita ja sitä, miten ennuste toteutui. He etsivät syitä miksi jo-

ku osa-alue toteutui ja toinen taas ei, ja mistä tämä johtui.  

 

Sandy Black (2002) esittelee kirjassaan Knitwear in fashion sitä, miten uusi tekno-

logia ja uudet kuidut ovat muuttaneet tavallisen, kurinalaisen neulomisen innovatii-

viseksi ja jännittäväksi. Kirja keskittyy esittelemään lähinnä teollisesti valmistettuja 

neulevaatteita. Suunnittelijoiden näytöksissä esitellään kuitenkin myös käsin neu-

lottuja tuotteita. Kirjassa on runsaasti kuvia, jotka esittelevät neuleen monia mah-

dollisuuksia. Nämä kuvat herättävät miettimään, mitä kaikkea neulevaate voi olla. 

 

Liisa Kinnunen (1999) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan, Villapaidoistako elä-

mänlankaa, neulontaan liittyviä merkityksiä. Miksi ihmiset neulovat, miten paljon 

neulontaa harrastetaan ja mitä neulominen merkitsee neulojalle itselleen? Tutki-

mus on tehty yhteistyössä Helsingin villakehräämön ja Novita Neuleet -lehden 
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kanssa. Kinnunen hankki aineistonsa lähettämällä kyselylomakkeen Novita Neu-

leet -lehden tilaajarekisteristä tasaväliotannalla poimituille henkilöille. Kyselyyn va-

littiin lehden tilaajia sekä ei-tilaajia. Kinnunen jaottelee neulojat elämäntapaneulo-

jiin ja tarveneulojiin. 

 

Heli Laakso (2001) on hyödyntänyt Liisa Kinnusen kyselyaineistoa omassa tutki-

muksessaan Neuleohjeesta neuleeksi, jossa hän tutki, miten neulonnan harrastaja 

käsittelee neuleohjeen sisältämää informaatiota neulontaprosessissa. Laakson 

tutkimuksen mukaan nimenomaan käsityölehtien tai -kirjojen valmis neuleohje on 

se, joka innostaa neulomaan. Neulomista ovat tutkineet omissa pro gradu 

-tutkielmissaan myös esimerkiksi Lukin (2002), Kalenius (2001), Enbäck (1996), 

Beloff (2001), Pirttimaa (1996) ja Virtanen (2006). Tutkimukset käsittelevät neu-

lonnan taitoa, tekniikkaa ja perinnettä sekä oman mallin suunnittelua sekä käsin 

että koneneulonnan näkökulmista.  

 

Eija Vähälä (2003) on tehnyt käsityötieteen lisensiaatintutkimuksen Luovan käsi-

työprosessin yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimuksessa Vähälä tarkaste-

lee käsityön tekijän psyykkisiä ilmiöitä ja niiden vaikutusta ihmisen toimintaan ja 

psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimuksessa oli mukana neljä käsityönharrastajaa ja 

käsityöprosessina oli neulominen. Tutkimus kohdistui siihen, miten neuloja ilmai-

see tunteitaan luovan neulomisprosessin aikana ja ovatko sydämen sykkeen vaih-

telut sidoksissa tähän. Tämän päivän tunteiden ilmaisukanavana ovat neulojien 

neuleblogit ja toisaalta neuletapaamiset, joissa voi kertoa onnistumisistaan ja epä-

onnistumisistaan ja saada samalla tukea toisilta.  

 

 

2 Tulevaisuudentutkimus ja trendit  

 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on tulevaisuusorientoitunut toimiala, jossa kilpailua 

käydään edelläkävijyydestä sekä tuotteiden kehityssuuntien ja kuluttajakäyttäyty-

misen ennakoimisesta. Muodin jatkuva muuttuminen luo epävarmuutta ja lisää 

epäonnistumisen riskiä. Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa muodin tulevien kehi-

tyssuuntien analyysilla on merkittävä osa. Tietoteknologian kehitys on nopeuttanut 
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muotivirtausten leviämistä, samalla kun se on tuonut muotiennusteet helpommin ja 

nopeammin saataviksi. (Nuutinen 2004a, 21, 13; Brannon 2005, xiv.) Muotiennus-

teet ovat myös tavallisten kuluttajien saatavilla Internetin ja erilaisten lehtien väli-

tyksellä.  

 

Brannon vertaa trendien metsästäjiä meteorologeihin, jotka tutkivat tornadoja ja 

niiden käyttäytymistä. Meteorologit tutkivat sääilmiöitä ja pystyvät tietonsa ja tai-

tonsa avulla ennustamaan esimerkiksi myrskyjen syntyä ja liikkeitä, mutta joskus 

tarvitaan myös hieman tuuria. Samoin trendien ennustajat metsästävät merkkejä 

ja signaaleja, joita yhdistelemällä he pyrkivät ennustamaan, millaiseksi trendi muo-

dostuu. (Brannon 2005, 4.) Anita Rubin määrittää toimintaympäristön muutosten 

tarkastelun tarkoittavan erilaisten ilmiöiden muutosten tarkastelua. Tämä tarkaste-

lu sisältää ”trendien”, ”megatrendien”, ”heikkojen signaalien”, ”villien korttien” ja 

”driving force” -ilmiöiden jäljittämisen, tunnistamisen ja analyysin. Toimintaympä-

ristön muutosten tarkastelulla tarkoitetaan sitä sosiokulttuurista, poliittista, ekolo-

gista tai taloudellista näyttämöä tai kokonaisuutta, jossa toiminta tapahtuu. (Rubin 

2004a.) 

 

Tulevaisuudentutkijat tarkoittavat trendeillä sellaisia nykyhetken piirteitä, joiden 

uskotaan voivan jatkua jollakin tunnetulla tavalla (Kamppinen, Malaska & Kuusi 

2002, 33).  Rubin määrittää trendin olevan pitkän aikajakson kuluessa tapahtuva 

tietyn ilmiön yleinen kehityssuunta (Rubin 2002, 904). Trendit ohjaavat päätöksen-

tekoa, koska ne vaikuttavat muun muassa valintoihin, makuun ja arvostuksiin. Ne 

voivat olla myös jonkun megatrendin osia. (Rubin 2004a.) Muodissa trendi tarkoit-

taa muutosta ja tulevaisuuden ennakoimista ja sitä käytetään usein synonyymina 

ennustamiselle (Nuutinen 2004a, 20). Trendi on suunta, jota kohti muoti liikkuu. 

Trendi voi vaikuttaa niin silhuettiin, väreihin kuin myös kauluksen leveyteen. (Spro-

les & Davis Burns 1994, 12.)  

 

Nuutisen mukaan niin sanotut perinteiset muotitrendit ovat kaupallisten trenditoi-

mistojen tekemiä. Trenditoimistot edustavat monialaista tiedon keräämiseen, ana-

lysointiin, jäsentelyyn ja tulostamiseen liittyvää asiantuntijuutta. Ennustaminen on 

pitkän aikavälin työtä, mutta trenditoimistot tuottavat säännöllisesti myös lyhyen 

aikavälin ennusteita. Trendejä julkaistaan painettuina sekä sähköisinä julkaisuina. 
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Trendiennusteet on luotu auttamaan valmistajia, jälleenmyyjiä sekä sisäänostajia 

tulevan sesongin muodissa ja väreissä. Trendi on myös sattumanvaraisuuden hal-

lintaa. Siitä voidaan puhua uuden sesongin kielioppina, joka sisältää ehdotuksia ja 

ohjeita miten muotivärejä ja -materiaaleja, muotoja sekä yksityiskohtia voidaan 

käyttää. (Nuutinen 2004a, 96–97, 179.) Trenditoimistot konsultoivat vaate-, kos-

metiikka- ja sisustusalan yrityksiä. Trenditoimistot myös julkaisevat trendikirjoja, 

jotka ilmestyvät noin 18 kuukautta kyseistä myyntisesonkia aikaisemmin. Kirjat si-

sältävät väri- ja kangasnäytteitä, muotipiirroksia ja valokuvia, jotka kuvaavat tren-

dejä. (Brannon 2005, 4.) Muotitrendit muuttuvat tai ne muutetaan kaksi kertaa 

vuodessa. Valmisvaateteollisuudessa puhutaan sesongeista: kevät–kesä ja syk-

sy–talvi. (Nuutinen 2004a, 21, 23.) 

 

Teknologian kehitys on hälventänyt muotitrendien mystisyyttä. Uudet muotitrendit 

ovat yhä nopeammin yhä useamman saatavilla, mikä on vaikuttanut trendien mer-

kityksen muuttumiseen. Muodin ennustamisesta on myös tullut vaikeampaa. Muo-

titrendeistä on tullut vaatesuunnittelijalle edelläkävijyyden välineitä, joita ei seurata 

ohjemaisesti vaan joiden avulla erotutaan kiristyvässä kilpailussa. Vaatesuunnitte-

lijat luovat omat trendinsä, joissa he yhdistävät omat intuitiiviset näkemyksensä ja 

oman tulkintansa kaupallisista ja huippumuotitrendeistä. Nämä he muokkaavat 

sopimaan omalle kohderyhmälleen. (Nuutinen 2004a, 13, 96.) Muotitrendit autta-

vat suunnittelijoita, valmistajia ja markkinoijia ennakoimaan ja tyydyttämään kulut-

tajien tarpeita. Muotitrendi helpottaa myös tekstiili- ja vaatetusteollisuuden aikatau-

lutuksessa ja budjetoinnissa. Koska teollisuuden kehitys- ja tuotantoprosessit ovat 

ajallisesti pitkiä ja taloudellisesti vaativia, on tärkeää, että muotitrendi helpottaa 

muuttuvan muodin sattumanvaraisuuden ennakoimista. Trendi toimii herätteenä ja 

auttaa samalla uutuuden hyväksymistä ja edesauttaa hankintapäätöksen tekemis-

tä. Trendien herätyskeinoina käytetään esimerkiksi fantasiaa, joka vie toiseen to-

dellisuuteen, aikaan tai paikkaan, jolloin syntyy erilaisia tuntemuksia. Ne herättävät 

moniaistista esiymmärrystä synnyttäviä mielikuvakokemuksia, joista voi syntyä 

ideoita uusiin tuotteisiin. (Nuutinen 2004b, 73–74.) Näin jokainen suunnittelija tul-

kitsee trendin omalla tavallaan, omien kokemuksiensa kautta. Trendin voi määritel-

lä myös vastamuodiksi, koska se toimii herätteenä ja kärjistäjänä, samalla kun se 

kyseenalaistaa olemassa olevia sääntöjä ja niitä rikkomalla luo uusia sääntöjä 

(Nuutinen 2004a, 235).  
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Tässä tutkimuksessa trendillä tarkoitetaan nimenomaan trenditoimisto Carlinin te-

kemää trendiennustetta. Tutkimuksen trendiennuste on erityisesti naisten neuleita 

esittelevä kirjamainen julkaisu, joka sisältää ideakuvia, tuotepiirroksia ja materiaa-

linäytteitä. Carlinin lisäksi muotitrendejä julkaisevat muun muassa Peclers ja Pro-

mostyl. Trenditoimistot julkaisevat väri, naisten, miesten ja lasten trendiennusteita. 

Lisäksi on trendiennusteita, jotka on kohdennettu tarkemmin, esimerkiksi neuleet, 

uima-asut, urheilulliset vaatteet, arkivaatteet ja näistä on vielä omansa naisille se-

kä miehille. Eri trenditoimistojen ennusteet ovat samankaltaisia, mutta sisältävät 

tietenkin myös eroavaisuuksia. Suunnittelija voi valita itselleen sopivan ennusteen 

tai useammankin, joita yhdistelemällä omaan kokemukseensa sekä kohderyh-

mään, hän luo oman näkemyksensä sesongista ja sen tyylistä. 

 

Mika Mannermaa on määritellyt megatrendien eli kehityksen suurien aaltojen tai 

linjojen olevan sellaisia ilmiöitä tai ilmiökokonaisuuksia, joilla voidaan nähdä ole-

van jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettava suunta ja jonka myös us-

kotaan jatkuvan samansuuntaisesti tulevaisuudessa. Siinä voi olla myös pienem-

piä eri suuntiin, jopa päävirralle vastakkaiseen suuntaan, risteileviä ilmiöitä, nega-

trendejä. Tyypillistä megatrendille on se, että jokseenkin kaikki tuntevat sen. Esi-

merkkejä megatrendeistä ovat globalisaatio ja väestönkasvu maapallolla. (Man-

nermaa 2004, 73, 43.)           

  

Heikot signaalit ovat ilmiöitä, joita ei ole aikaisemmin ollut, tai ne eivät ainakaan 

ole olleet merkityksellisiä eikä niillä ole selvästi tunnistettavaa menneisyyttä. Hei-

kosta signaalista voi tulla vahvistuessaan trendi. Heikon signaalin tunnistaa siitä, 

että se on kummajainen, outo ilmiö. Heikkoja signaaleja pyritään tunnistamaan 

hahmottamalla ilmiöitä, jotka ovat niin sanotusti ”ilmassa”. (Mannermaa 2004, 113, 

117, 122.) Heikko signaali ilmaisee ensimmäisenä muutoksesta tai sitten se voi ol-

la se sysäys, joka muuttaa tapahtumien kulun ratkaisevasti tiettyyn suuntaan. 

Heikkojen signaalien jäljittäminen muodostaa haastavan osa-alueen tulevaisuu-

dentutkimuksessa. (Rubin 2002, 894.) Vuosina 1993–1995 Internet oli heikko sig-

naali. Siitä muodostui nopeasti voimakkaasti leviävä ja kehittyvä trendi, joka on 

vaikuttanut sekä ihmisten työ- että yksityiselämään. (Mannermaa 2004, 45.) Muo-

dissa heikko signaali voi olla alkioasteella oleva trendi, kvasikoodi, joka on vasta 

kehittymässä. Tästä alkiosta kehittyy tyylien kehitystä ohjaava trendi, joka on no-
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pealiikkeinen ja riskialtis. Tämä on huomiota herättävä ja tuo jännitystä ja tunteen 

siitä, että muoti liikkuu eteenpäin. (Davis 1992, 5; Koskennurmi-Sivonen 1998, 29; 

Brannon 2005, 368–369; Perna 1987, 169; Nuutinen 2004a, 25.)  

 

Villit kortit ovat yllättävästi ilmaantuvia muutostekijöitä, jotka muuttavat tapahtu-

mien kehityskulun epävarmaksi. Villillä kortilla ei ole historiaa eikä villin kortin il-

mestymistä voida mitenkään ennakoida. Villit kortit ilmaantuvat yllättäen, ja ne 

muuttavat tapahtumien kehityskulun epävarmaksi. Esimerkki villistä kortista on 

vuoden 2001 New Yorkin World Trade Centeriin tehty terroristi-isku. (Rubin 

2004a.)  
 
Driving force -ilmiöt ovat tapahtumia, jotka suuntaavat päätöksentekoa ja valinto-

ja yhteiskunnallisella ja sitä laajemmalla tasolla. Driving force -ilmiöillä ei ole oike-

astaan suuntaa, mutta ne vaikuttavat siitä huolimatta päätöksentekoon. Ilmiölle ei 

ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, mutta niitä voidaan kutsua muutos-

voimiksi. Ne ovat oletuksia, joita ei kyseenalaisteta. Ne ovat eräänlaisia tähän ai-

kaan ja tapoihin liittyviä perususkomuksia. Muutosvoimat voivat olla käsityksiä asi-

oiden nykytilasta tai ilmiöitä, joita pidämme oikeana ja totena vaikka niitä ei olisi 

juurikaan analysoitu tai kritisoitu. Tällaisia perususkomuksia ovat esimerkiksi yh-

teiskunnan sosiaalinen tilanne sekä uskonto. Tyypillistä näille ilmiöille on se, että 

ne liittyvät esimerkiksi asioihin, uskomuksiin ja yleisesti hyväksyttyihin oletuksiin 

asioiden tulevasta tilasta, jotka ilmentävät niin sanottua ”ajan henkeä”. Näin ollen 

ne myös liittyvät usein ihmisten asenteisiin, arvoihin ja arvostuksiin. Driving force 

-ilmiöstä ei voi tulla trendiä, mutta trendistä voi tulla muutosvoima. Muutosvoimat 

vaikuttavat trendin kehityskaareen, koska ne sanelevat sitä, mitä yhteiskunnassa 

pidetään kulloinkin oikeana ja hyvänä. Trendit eivät ole niinkään riippuvaisia ar-

voista kun vastaavasti muutosvoimat ilmentävät usein juuri yhteiskunnan vallitse-

via arvoja. (Rubin 2004b.)  

 

Nuutisen (2004a, 25) mukaan muotiin liittyvä driving force -käsite on design drai-

veri. Design draiveri on suunnittelua ohjaava keskeinen päämäärä. Niiden tuotta-

minen on osa luovaa prosessia. Ne perustuvat suunnittelijan keräämään tietoon, 

kuten trendeihin, käyttäjätutkimuksiin, kilpailijoihin ja suunnittelijan omaan koke-
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mukseen. Design draiverit ovat usein pelkkiä arvauksia heikkojen signaalien pe-

rusteella. (Wikberg & Keinonen 2000, 193–195 .) 

 

 

3 Muoti  

 

Muoti on dynaaminen ilmiö, joka luo yhteyden estetiikan, kulttuurin, talouden ja jo-

kapäiväisen elämän välille, ja sitä voidaan tarkastella psykologisena, sosiologise-

na, kulttuurisena tai kaupallisena ilmiönä (Kaiser, Nagasawa & Hutton 1995, 172; 

Brannon 2005, 14). Käsitteenä muoti on kuitenkin epätarkka, ja se voidaan liittää 

moniin erilaisiin asioihin. Muoti ei liity ainoastaan vaatteisiin, vaan se liittyy yhtä 

hyvin sisustukseen kuin autoihinkin. (Sproles & Davis Burns 1994, 3.) Kuitenkin 

useimmiten puhuttaessa muodista, sillä tarkoitetaan nimenomaan vaatemuotia. 

Samalla kun muotisysteemi muuttaa vaatteita muodiksi, myös muotia ilmaistaan 

vaatteiden avulla. (Kawamura 2005, 1–2.) Varmaa on se, että muoti tulee aina ole-

maan läsnä (Brannon 2005, 30).   

 

3.1 Muoti muutoksena 

 

Ajallisuus ja muutos ovat muodin keskeisiä ominaisuuksia (Koskennurmi-Sivonen 

2003, 5). Elizabeth Wilsonin mukaan muoti on muutosta, eikä nykyaikaisessa län-

simaisessa yhteiskunnassa mikään vaate ole muodin ulkopuolella. Univormutkin 

ovat suunnittelijoiden suunnittelemia, ja vähemmän varakkaat käyttävät halpoja 

versioita muotivaatteista, jotka olivat huippumuotia muutama vuosi sitten. (Wilson 

2003, 3.) Lawson (2006, 167) ottaa muodin esimerkiksi ilmiöstä, jossa vaatteet ei-

vät ainoastaan muutu tyyliksi, vaan myös ne perusideat, joista nämä tyylit ovat 

syntyneet, voidaan nähdä muutoksena. Jokainen kohta muodissa, väristä helman 

pituuteen, siluetin muotoon ja taskun paikkaan, on jatkuvassa liikkeessä (Brannon 

2005, 82). Tästä johtuen muoti on jatkuvasti keskeneräistä ja se kuvastaa ihmisen, 

vaatteen sekä ympäristön muodostamaa monitahoisten muutosten kokonaisuutta 

(Nuutinen 2004b, 74). 
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Muodin muuttuminen edustaa samalla ajan muuttumista sekä uusia elämäntyylejä. 

Uuden muodin syntyyn vaikuttavat monet asiat, eivät pelkästään muotisuunnitteli-

jat. Muodin syntyyn vaikuttavat esimerkiksi vanhat muotituotteet, poikkikulttuuriset 

yhteydet, taidesuuntaukset ja elämäntyyli. Näistä tekijöistä vaatevalmistajat, vaa-

tekauppiaat ja kuluttajat kuten myös vaatesuunnittelijat luovat muodin nykyiseen 

yhteiskuntaan. Uusi muoti kehittyy menneestä muodista eikä poikkea siitä kovin-

kaan paljon. (Sproles & Burns 1994, 19–22.) Muotisysteemi pitää yllä muodin tyy-

lillisiä muutoksia (Kawamura 2005, 5). 

 

3.2 Muoti ajankuvana 

 

Muoti liikkuu menneisyyden ja nykyisyyden välillä (Koskennurmi-Sivonen 1998, 

14). Muoti hakee vaikutteita aikaisemmista tyyleistä yhdistäen niitä uusiin keksin-

töihin ja ajan henkeen, tulkiten näin vanhat ideat uudestaan. Fred Davis (1992, 

117) kuvaa muodin olevan nykyhetken levottomuutta ja avoimuutta uuden kokemi-

selle. Brannonin mielestä muoti yksinkertaisimmillaan on tyyli, joka on suosittu tiet-

tynä aikana tai tietty trendi, jonka laaja yleisö on hyväksynyt. (Brannon 2005, 14, 

30.)  

 

Muoti voi kuvata tietyn ajan elämäntapaa, joka muuttuu taas jonkin ajan kuluttua. 

Kaikki muoti loppuu tai muuttuu aikanaan. Muodilla on sanottu olevan historiallinen 

jatkuvuus, muoti muuttuu pienin askelin vuodesta toiseen. Vanhat muodit tulevat 

myös uudelleen muotiin jossain vaiheessa ja jossain muodossa. Muoti heijastaa 

aikaansa ja ajanhenkeä (zeitgeist). (Sproles & Burns 1994, 3, 19.) Nuutinen kuvaa 

ajanhengen olevan yleinen, henkinen, moraalinen ja kulttuurinen ilmasto. Se voi 

kuvata myös jatkuvasti muuttuvaa ideologiaa tai uskomusrakennetta, joka muotoi-

lee yksilön ajatuksia ja tunteita. Nämä vaikuttavat yksilön kulutusvalintoihin ja toi-

miin. (Nuutinen 2004a, 66.) Ihmiset näkevät ja kokevat muodin eri tavalla. Samalla 

tavalla toiset ihmiset hyväksyvät muotivirtaukset nopeasti, kun taas jotkut ihmiset 

eivät hyväksy tiettyjä muodin piirteitä koskaan. Toiset voivat kokea jonkun muodin 

piirteen esimerkiksi vaatetuksessa sopimattomana jopa loukkaavana ja he pahek-

suvat sellaisia ilmiöitä. 
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Aikaisemmin vaatevalmistajilla oli vuodessa kaksi sesonkia, talvi ja kesä. Nykyään 

vaatteiden kiertokulku on nopeutunut ja kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttu-

nut. Nopean muodin ketjut, kuten Zara ja Hennes & Mauritz, tarjoavat nuorille 

trendinnälkäisille kuluttajille uusia tuotteita jatkuvasti. Tuotteiden läpimenoaika tuo-

tannossa lasketaan päivissä, ei kuukausissa. (Brannon 2005, 28.) Näin kaupoissa 

on jatkuvasti uusia tuotteita houkuttelemassa ostamaan, samalla kun vaatteet 

vanhenevat yhä nopeammin. 

 

3.3 Muoti yhteiskunnallisena ilmiönä 

 

Muoti heijastaa oman aikansa sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä ja sen omaksumi-

nen on osa ihmisen käyttäytymistä (Sproles & Burns 1994, 22). Vaatteita ei voida 

erottaa kokonaan tietyn ajan sosiaalisista tavoista. Muodin vaikutuksesta vartaloa 

on eritavoin paljastettu, peitetty, naamioitu ja jopa vääristelty. (Lawson 2006, 167.) 

Samoin muoti on vaikuttanut eri aikoina erilaisen ihmisvartalotyypin ihannointiin, 

jolloin se on myös sosiaalisesti hyväksyttävä tapa tiettynä aikana. Uusi muoti tuo 

jännitystä, uutuutta ja erilaisuutta elämään, samalla aktivoiden ihmisiä ja kanssa-

käymistä (Sproles & Burns 1994, 24).  

 

Sinikka Ruohonen (2001, 15) väittää muodin olevan yhteiskunnallinen instituutio, 

jonka tehtävänä olisi lisätä kulutusta tuomalla aina uudennäköisiä tuotteita ihmis-

ten saataville. Kawamuran mukaan muodin määrittämisestä päättävät instituutiot 

eivät niinkään yksittäiset kuluttajat. Suunnittelijat ovat pääosassa muodin tuottami-

sessa, ilman heitä vaatteista ei tulisi muotia. Medialla on myös tärkeä rooli muo-

dissa. Se välittää ja levittää muotia, mutta se toisaalta myös määrittää muotia nos-

tamalla tietyt asiat esiin ja hylkäämällä vastaavasti toisia. Se, että suunnittelijat, 

vaatevalmistajat ja yritysmaailma tuottavat muotia kuluttajille kasvattaakseen kau-

pankäyntiä, on Kawamuran mukaan taloudellinen selitys muodille mutta ei yhteis-

kunnallinen. Muotikulttuuri ei ole riippuvainen siitä, miten paljon rahaa kuluttajat 

kuluttavat vaatteisiin. Muodin tuotanto ja kulutus ovat keskinäisessä yhteydessä.  

(Kawamura 2005, 5, 57–58, 64.) Toisaalta massatuotanto on mahdollistanut muo-

din leviämisen kaikkien ihmisten saataville. Muoti vaikuttaa myös talous- ja yritys-

maailmaan (Sproles & Burns 1994, 24). 
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Muotiin liittyy esteettisyys, ja se tarjoaa ihmisille mahdollisuuden rakentaa omaa 

identiteettiään, sekä yksilö- että ryhmäidentiteettiä (Koskennurmi-Sivonen 2003, 

6). Tietty muoti voi olla ryhmän yhtenäisyyttä korostava tekijä. Yhtä aikaa on ole-

massa erilaisia muotitrendejä ja tyylejä eri kuluttajaryhmissä, riippuen yksilön 

omasta persoonasta ja sosiaalisista tekijöistä, jotka vaikuttavat muodin omaksumi-

seen. Muodin avulla yksilö voi halutessaan erottua ryhmästä tai sulautua tiettyyn 

ryhmään. (Sproles & Burns 1994, 4, 19; Wilson 2003, 12.) Koskennurmi-Sivonen 

(2002, 4) kiteyttää muodin sosiaaliseksi ilmiöksi; kukaan ei ole yksinään muodikas 

vaikka yksinkin voi olla muodin kärjessä. Pernan (1987, 89) mukaan taas muoti on 

ajan ilme, se on sitä, miten ihmiset pukeutuvat. Yuniya Kawamuran mukaan tietty 

vaate ei ole muotia tai muodissa, ennen kuin se on laajan yleisön hyväksymä ja 

käyttämä. Hän kuitenkin myöntää, että tietty vaate täytyy nimetä muodiksi, ennen 

kuin se saavuttaa kulutustason. (Kawamura 2005, 1.) Tietyn ryhmän sisällä tapah-

tuva sosiaalinen hyväksyminen mahdollistaa muodin leviämisen. 

 

3.4 Muodin ennustaminen  

 

Tulevaisuutta, kuten muotia, ei voi varmasti ennustaa eikä sitä voi pakottaa kul-

kemaan tiettyyn suuntaan. Menetelmät, jotka liittyvät muodin ennustamiseen ja 

tuotekehitykseen, voidaan jakaa suunnittelijoiden käyttämiin kvalitatiivisiin mene-

telmiin sekä tuotannon ja markkinoinnin käyttämiin kvantitatiivisiin menetelmiin. 

Vaatesuunnittelijoiden sesongin alussa keräämää tietoa, joka sisältää matka- ja 

trendiraportteja sekä myyntiraportteja että kilpailija-analyysejä, voidaan kutsua toi-

mintaympäristön muutosten tarkasteluksi. (Nuutinen 2004a, 36, 38–39.) 

 

Muodin ammattilaiset seuraavat viimeisimpiä muotiuutisia havaitakseen muoti- ja 

lifestyletrendien kehittymisen. He matkustelevat muodin pääkaupungeissa (New 

Yorkissa, Pariisissa, Milanossa ja Lontoossa) mutta myös muualla, paikoissa, jot-

ka kokevat antoisiksi uusille tyyleille. He seuraavat lehtiä, radiota ja Internet-

lähteitä saadakseen vihjeitä. Heillä on myös yhteistyöverkosto henkilöistä, jotka 

toimivat luovilla aloilla, kuten taiteen, arkkitehtuurin, sisustussuunnittelun, kosme-

tiikan ja viihteen parissa. (Brannon 2005, 10.) Matkoilta saadut ideat ja vaikutteet 

yhdistetään omaan kokemukseen ja esimerkiksi vaatesuunnittelijat peilaavat sen 
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omaan kohderyhmäänsä. Brannonin mukaan kuluttajien havainnointi tarkoittaa eri-

laisten metodien avulla hankittavaa tietoa eri kuluttajaryhmien käyttäytymisestä. 

Näin saadaan selville, mitä ja minkä hintaisia tuotteita erilaiset kuluttajaryhmät os-

tavat. Tähän perustuu kohdemarkkinointi. (Brannon 2005, 10.) Myyntiraportteja 

seuraamalla saadaan selville, mitkä tuotteet menivät hyvin kaupaksi. Samalla 

nähdään myös mitkä värit olivat kaupallisia kyseisessä sesongissa ja erosiko väri-

en suosio tuoteryhmittäin. 

 

Muodin ja kuluttajien havainnointi yhdessä tuottaa muotianalyysin, josta selviää 

kuluttajaprofiili (kuva 2): palasia yhdistämällä voidaan olettaa, mitä seuraavaksi ta-

pahtuu. Muoti on vuoropuhelua luovan teollisuuden (muoti, sisustussuunnittelu, 

taiteet ja viihde) ja kuluttajan välillä, koska kuluttaja lopulta päättää, mitä hän hy-

väksyy ja mitä hylkää. Yhteiskunnalliset ja taloudelliset suuntaukset, kuten myös 

muut kulttuuriset muutokset on otettava huomioon muodin ennustamisessa. Tren-

dianalyysiin eli tulevaisuusprofiiliin vaikuttavat muodin ja kuluttajien havainnointi, 

kuin myös yhteiskunnalliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. Kulttuuriset merkit 

on nähtävillä kaupallisista trendiennusteista. (Brannon 2005, 11; Nuutinen 2004a, 

45.)  

 

Kilpailija-analyysin avulla tiedetään, mitä kilpailijat tekevät, ja se on erittäin tärkeää 

esimerkiksi uusille yrityksille. Tämän avulla myös kartoitetaan millaisia kuluttajia ja 

kuluttajien tarpeita alueella on. Kilpailija-analyysi on jatkuvaa, pitkällä tähtäimellä 

tapahtuvaa toimintaa, jolla selvitetään kohdemarkkinoiden profiili. Yhdistelmäana-

lyysiin kootaan eri menetelmillä koottu tieto, jonka perusteella pystytään määrittä-

mään muodin suuntautumista. (Brannon 2005, 12; Nuutinen 2004a, 45.) Kuva 2 

kuvaa muodin ennustamista, jossa useita erilaisia lähteitä tutkimalla ja yhdistämäl-

lä luodaan analyysi, joka kuvaa mahdollista tulevaisuutta.  
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KUVA 2. Muodin ennustaminen (Brannon 2005, 9; Nuutinen 2004a, 45).  

 

Katsoakseen eteenpäin muodin ennustajalla täytyy olla kuva siitä, mitä on tapah-

tunut ja miten aikaisemmat ennustukset ovat toteutuneet. Ennustamista vaikeutta-

vat yllättävät tapahtumat, joita ei voi ennakoida, kuten sodat ja terroristi-iskut. 

Muodin ennustaminen tasavertaistaa kuidun-, langan-, kankaiden, printtien ja vaat-

teiden valmistajien sekä kauppiaiden tavoitteet. Vaikka muodin ennustajat työs-

kentelevät tekstiilivalmistajien, värien ja tyylien parissa, heidän todellinen työnsä 

on ennustaa kuluttajien mieltymyksiä tulevaisuudessa. (Brannon 2005, 20, 30.) 

 

Kangastrendit ilmestyvät ennen vaatemuotitrendejä. Kuitutuottajilla, lanka- ja kan-

gasvalmistajilla on tärkeä rooli uusien innovaatioiden kehittämisessä vaateteolli-

suudelle. Sesonkien vaikuttavia trendejä haeskellaan osallistumalla messuille ja 

näytöksiin. Messuilta haetaan uusia kankaita ja värejä sekä haistellaan trendejä ja 

sitä mihin suuntaan ollaan menossa.  Uutuuslankoja, sekoitteita ja viimeistelyjä 

esitellään lankamessuilla. Expofil, joka on Euroopan suurin lankamessutapahtu-

ma, esittelee lankauutuudet 15 kuukautta myyntisesonkia aikaisemmin. Première 

Vision pidetään Pariisissa kaksi kertaa vuodessa, ja ne ovat Euroopan laajimmat 

ja vaikutusvaltaisimmat kangasmessut. Näytteilleasettajat ovat pääasiassa Eu-

rooppalaisia kangasvalmistajia. Pariisissa kaksi kertaa vuodessa pidettävät Tex-

world-kangasmessut kokoaa näytteilleasettajia eri puolilta maailmaa. (Brannon 

2005, 214–220.) Nykyään suuri osa vaatetusteollisuudesta on siirtänyt valmistuk-

sen Kaukoitään, jolloin kankaat ja muut tarvikkeet valmistetaan myös siellä. Tämä 
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on muuttanut myös eurooppalaisten kangasmessujen merkitystä ja esimerkiksi 

Texworld-kangasmessut ovat laajentuneet sekä näytteilleasettajien että asiakkai-

den osalta. 

 

3.5 Muodin elinkaaret 

 

Eri muodin lajeilla on oma elinkaarensa (kuva 3). Muoti syntyy, kehittyy, vanhenee 

ja kuolee antaen tilaa uusille ideoille. Pintamuoti (fad) edustaa lyhytikäistä muotia. 

Niin kutsutut flopit ovat huippulyhyitä pintamuoteja. Massamuoti (fashion) on kes-

kinopeaa muotia, kun taas pitkäikäiset tyylit (ford), klassikko- ja perusvaatemuodit, 

kehittyvät, kasvavat ja päättyvät hitaasti. (Nuutinen 2004a, 66.) 

 

AIKA

Flop Fad

Fashion

Ford

 
KUVA 3. Eri tyylien elinkaari (vrt. Sproles & Burns 1994, 96; Nuutinen 2004a, 66.) 

 

Pintamuoti tai muotioikku on nopeasti pinnalle nouseva, pienen kuluttajaryhmän 

omaksuma, lyhytikäinen tyyli. Vallitsevaan muotiin verrattuna se on kärjistävä 

usein lopullisesti häviävä muotihullutus. (Sproles & Burns 1994, 10–11; Nuutinen 

2004a, 64.) Massamuoti on yleisesti hyväksytty ja sitä valmistetaan massatuotan-

tona, jolloin siitä on karsittu yksityiskohtia ja tingitty valmistusmenetelmistä niin, et-

tä hinta on saatu edullisemmaksi (Sproles & Burns 1994, 13). Massatuotanto on 

mahdollistanut muodin ja muotivaatteet kaikille ihmisille suunnilleen samaan ai-

kaan ja niitä on tarjolla kaikissa hintaryhmissä.  

 

Maailmanmuoti tarkoittaa tiettynä aikana yleisesti levinneitä pukeutumistyylejä, joi-

ta tavalliset ihmiset käyttävät ympäri maailmaa ja jotka eivät ole huippumuotia 

(Koskennurmi-Sivonen 2003, 9). Huippumuoti on kallista, ylellistä, kokeilevaa ja 
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innovatiivista. Useimmiten ne ovat nimekkäiden suunnittelijoiden kokoelmia, joita 

myydään hienoissa muotiliikkeissä.  Klassikot ovat perusmalleja, jotka ovat olleet 

suosiossa pitkän aikaa ja monessa kuluttajaryhmässä samaan aikaan. Nämä mal-

lit ovat usein yksinkertaisia perustuotteita. (Sproles & Burns 1994, 13.)  

 

Vastamuodilla, samoin kuin huippumuodillakin, on pyrkimys irtisanoutua massa-

muodista (Nuutinen 2004a, 65). Vastamuoti pyrkii myös kyseenalaistamaan mas-

samuodin. Useimmiten vastamuotina pidetään nuorison kapinointia, yksilöllisyyden 

etsimistä, rajojen kokeilemista sekä hyväksytyistä tavoista poikkeamista. Yhteis-

kunnan tapojen vastustamisesta on syntynyt nuorisomuoti yleensäkin sekä esi-

merkiksi hippi- ja punkkari-ilmiöt. Huolimatta kärjistyksistä, vastamuodissa ilmenee 

samantyyppistä harmoniaan pyrkimistä kuin valtavirran muodissakin. Muoti ja vas-

tamuoti ovat myös riippuvaisia toisistaan. Vastakkaisina ilmiöinä ne toimivat uusi-

en ilmiöiden lähteenä ja tuottavat näin trendejä ja edelläkävijämuotia, joka myö-

hemmin muokataan massamuodiksi. (Nuutinen 2004b, 74–75.)  

 

3.6 Muodin leviäminen  

 

Kuten muotia niin myös teorioita, jotka selittävät muodin liikkeitä, tarkistetaan ja 

parannellaan jatkuvasti (Brannon 2005, 82). Muodin leviämisessä on erilaisia teo-

rioita. Ylhäältä alaspäin (Trickle-down) leviävän muodin innovaattoreita ovat huip-

pumuotisuunnittelijat sekä elitistinen yläluokka. Haute couture -muoti on esimerk-

kinä muodin trickle-down-prosessista. Tämä leviämisteoria kyseenalaistui nopeu-

tuneen tuotanto- ja kulutussyklin sekä muodin monimuotoistumisen myötä. Alhaal-

ta ylöspäin (Trickle-up) leviävä muoti syntyy ala- ja vastakulttuureissa, joista ne le-

viävät massaväestöön.  Nämä muoti-ideat täytyy jonkun keksiä niin, että ne voivat 

levitä. Pienet yritykset, jotka hyödyntävät näitä ideoita luodessaan yksilöllisiä tuot-

teita, ovat innovaattoreita. Kun nämä ideat herättävät suurempaa mielenkiintoa, 

suuret yritykset alkavat tuottaa näistä versioita massatuotantona ja näin ne leviä-

vät massaväestön tietoisuuteen. 1970-luvun alussa tapahtui muutos ja muodin val-

ta hajaantui ja syntyi kilpailua. Vaakatasossa (Trickle-across) leviävä massamuoti 

mahdollistaa muodin leviämisen yhtä aikaa kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Se voi 

saada alkunsa missä tahansa sosioekonomisessa luokassa ja levitä kunkin luokan 
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sisällä vaakatasossa. Tämän teorian myötä syntyi idea niin sanotuista kertakäyttö-

vaatteista. Mitä halvempia vaatteet ovat, sitä nopeammin muoti muuttuu.  (Sproles 

& Burns 1994, 109; Nuutinen 2004a, 74–76; Crane 1999, 15–18; Brannon 2005, 

92–96.)  

 

AIKA

Innovaattorit Varhaiset
omaksujat

Enemmistö Myöhäiset
omaksujat

Vitkastelijat

Muodin johtajat Muodin seuraajat  
KUVA 4. Innovaation leviäminen (Brannon 2005, 43). 

 

Kuva 4 esittää, miten muoti etenee erilaisten kuluttajien myötä. Kuluttajat luokitel-

laan sen mukaan, miten nopeasti tietoisuus innovaatiosta saavuttaa heidät ja mi-

ten nopeasti heidän kiinnostuksensa ja kokeilunhalunsa herää sekä missä vai-

heessa he omaksuvat innovaation (Sproles & Burns 1994, 17). 

 

Innovaation alussa trendikkäimmät kuluttajat osallistuvat siihen. Kun tietoisuus 

trendistä kasvaa, varhaiset omaksujat liittyvät innovaattoreihin, jolloin trendin nä-

kyvyys lisääntyy. Suurin osa muodin edelläkävijäbrandeistä ja vähittäiskaupoista 

kokeilevat konseptia. Trendin saavuttua valtavirtaan yhä useammat kuluttajat 

omaksuvat sen, näkyvyys lisääntyy ja yritykset vastaavat lisääntyneeseen kysyn-

tään. Trendin saavutettua valtavirran sen suosio voi laskea, se voi loppua koko-

naan tai jakaantua uusiksi trendeiksi. (Brannon 2005, 61.) Vaateteollisuudessa in-

novaatiolla tarkoitetaan ideaa tai tuotetta, joka on kuluttajalle uusi (Nuutinen 

2004a, 80). Se voi olla uusi kuitu, uusi viimeistys farkuille, epätavallinen värivali-

koima, siluetin uudistuminen tai yksityiskohta, erilainen tapa käyttää asusteita tai 

erottuva tyyli (Brannon 2005, 42). 

 

Muodin johtajat ovat erityisen kiinnostuneita muodista, ja heillä täytyy olla lahjak-

kuutta aistia ajan henki. Heidän täytyy myös olla tarpeeksi itsevarmoja tehdäkseen 
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omia muotivalintoja. Muodin johtajiin kuuluvat innovaattorit ja varhaiset omaksujat. 

Innovaattorit ovat ihmisiä, jotka ostavat uusia tuotteita aikaisemmin kuin muut sa-

masta sosiaaliryhmästä. Innovaattorin on profiloitu olevan nuori, koulutettu, vara-

kas kuluttaja, joka on erityisen kiinnostunut tietystä tavararyhmästä esimerkiksi 

vaatteista. Kuluttajat, jotka ovat ensimmäisinä hankkimassa uutuustuotteita, mak-

savat niistä yleensä ylihintaa. Innovaattorit ovat muutosagentteja. (Brannon 2005, 

49–51.)  

 

Varhaisia omaksujia kutsutaan mielipide- tai makujohtajiksi sekä trend-settereiksi. 

Varhaiset omaksujat ovat kokeilunhaluisia, kekseliäitä ja he haluavat erottautua. 

He myös etsivät koko ajan uutta tietoa siitä, mitä on tapahtumassa. He ovat kiin-

nostuneita yleensäkin asioista, eivät pelkästään muodista. Varhaiset omaksujat 

ovat osa omaa paikallista sosiaalista systeemiä, jolloin he toimivat välittäjinä ja 

muutosagentteina innovaattorin ja valtavirran välillä. (Nuutinen 2004a, 83; Bran-

non 2005, 51–52.)   

 

Muodin seuraajiin kuuluvat enemmistö kuluttajista sekä myöhäiset omaksujat ja 

vitkastelijat. Muodin seuraajat ovat tärkeitä vaatetusteollisuudelle, koska he mah-

dollistavat massavalmistuksen pitämällä yllä innovaation variointia jopa usean se-

songin ajan. Muodin seuraajat omaksuvat uutuuksia hitaasti, ja he eivät halua 

erottautua massasta vaan välttävät äärimmäisyyksiä. Vitkastelijoissa on ikäänty-

neitä kuluttajia sekä sellaisia, joilla ei ole varaa hankkia uuden muodin mukaisia 

vaatteita tai sitten he ovat hylänneet muodin kokien sen tarpeettomaksi. (Brannon 

2005, 54; Nuutinen 2004a, 85.)   

 

Sproles ja Burns jakavat muodin prosessina kuudelle tasolle. Ensimmäisenä on 

uuden tyylin keksiminen ja esitteleminen kuluttajille. Huippumuotisuunnittelijat ja 

luovat kuluttajat, kuuluisuudet kuten esimerkiksi suositut laulajat sekä erilaiset ala-

kulttuurit toimivat uusien tyylien lähteinä. Toisella tasolla ovat muodin johtajat, jois-

ta muoti oikeastaan alkaa. Muodin johtajat ovat ensimmäisiä kuluttajia, jotka 

omaksuvat uuden tyylin. Kolmannella tasolla muoti leviää muotijohtajien ja muiden 

varhaisten omaksujien keskuudessa ja sen näkyvyys lisääntyy myös julkisuudessa 

ja saatavuus kaupoista paranee. Tämä luo pohjaa laajemmalle hyväksynnälle. 

Neljännellä tasolla muoti leviää eri yhteiskuntaluokissa ja sillä haetaan jo sosiaalis-
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ta yhtenäisyyttä. Viidennelle tasolle päästyään muoti on saavuttanut jo laajan hy-

väksynnän, jolloin lähes kaikki kuluttajat ovat tietoisia tästä muodista. Muoti ei ole 

enää uutta ja se alkaakin näyttää tylsältä. Kuudennella tasolla muoti taantuu ja se 

on jo vanhentunut. Tässä vaiheessa uusi muoti on jo olemassa ja se kääntää 

huomion pois vanhasta. (Sproles & Burns 1994, 15–17.) 

 

3.7 Muotikuvat 

 

Merja Salon mukaan muodin sanallinen kuvailu on vaikeaa ja epätäsmällistä. Hä-

nen mielestään kuva näyttää kerralla ja havainnollisesti, millaisesta muoti-ilmiöstä 

on kyse. Muotikuva edistää sekä muotitietämystä että muodin kulutusta. Suomes-

sa muotitietämystä ja hyvää pukeutumista on arvostettu ainakin muoti- ja naisten-

lehdissä. Samalla on kuitenkin suhtauduttu kriittisesti muodin kulutukseen ja sen 

oikkuihin ja hullutuksiin. Muotikuvat antavat informaatiota vaatteesta, jonka mu-

kaan vaate voidaan valmistaa tai hankkia valmiina kaupasta. Samalla kun se luo 

vaatteesta mielikuvaa, se pyrkii tekemään vaatteesta mahdollisimman haluttavan. 

(Salo 2001, 13.) Kuva houkuttelee antamalla lupauksen, että pukeutumalla kuvan 

esittämään vaatteeseen voi itsekin muuttua ja uudistua. Näin muotikuva luo mieli-

kuvaa, että muutos on mahdollinen ja helppo, seuraat vain muotia. Samalla kuvat 

houkuttelevat kuluttamaan enemmän. (Salo 2005, 7.)  

 

Käsityölehtien kuvilla neuleista on sama tarkoitus, ne houkuttelevat neulomaan 

juuri sen tietyn neuleen ja ostamaan juuri sen ohjeessa mainitun langan. Käsityö-

lehtien kuvat neulemalleista ovat mainoksia niistä. Kuvilla myydään neuleohjetta ja 

neuleessa käytettyä lankaa. Koska Novita-lehdessä on vain Novitan langoista 

valmistettuja neuleita, on se suoraan Novitan mainos. Neuleohje ilman kuvaa neu-

leesta ei kerro paljoakaan, jolloin kuvalla on suuri merkitys, siihen haluaako neulo-

ja kyseisen neuleen neuloa. Kuva neuleesta helpottaa myös ohjeen ymmärtämis-

tä. 

  

Naomi Rosenblumin (1984, 495) määrittelemiä muotikuvan keskeisiä elementtejä 

ovat ele, vaate, malli, asento ja rekvisiitta. Salo lisää näihin vielä mallin ilmeen ja 

yhdistää siihen asennon ja eleen ja kuvaa tätä käsitteellä poseeraus. Näin muoti-
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kuvasta voidaan tarkastella vaatetta, mallia, poseerausta ja rekvisiittaa. Muotiku-

vissa muodin muutokset ja historia näkyvät vaatteissa ja rekvisiitan avulla muoti ja 

vaatteet liitetään ympäröivään maailmaan. (Salo 2001, 13–14.)   

 

Kuitenkin muoti ja valokuva ovat Salon mielestä ristiriidassa. Muoti pyrkii jatkuvaan 

muutokseen ja valokuva pyrkii säilyttämään. (Salo 2005, 7.) Salo viittaa Nuutisen 

(2004a, 60) muodin määritelmään, jonka mukaan muoti on vallitseva tyyli, se hei-

jastaa aikaansa, se on muutos ja se on hyväksyntää. Hänen mielestään kuva liit-

tyy näihin kaikkiin kohtiin. Kuva tallentaa vallitsevan tyylin ja kuvan aiheet, tekniik-

ka ja tyyli heijastavat aikaansa. Muotikuva on mukana tuottamassa muodin muu-

tosta samalla kun auttaa tekemään siitä hyväksyttyä. Uusi muoti julkistetaan muo-

din pääkaupunkien Pariisin, Lontoon, Milanon ja New Yorkin näytöksissä. Näytök-

sissä esitelty muoti tallentuu ja leviää maailmalle muotikuvien avulla. (Salo 2005, 

10.) 

 

Salo jaottelee muotikuvat tuotekuviin, PR-kuviin, mainoskuviin, toimituksellisiin 

muotikuviin ja näytöskuviin. Tuotekuvan tehtävänä on antaa vaatteesta mahdolli-

simman oikean näköinen kuva. Tuotekuvat on otettu yleensä studiossa ilman rek-

visiittaa. Tuotekuvia ovat postimyyntiluetteloiden ja esitteiden katalogikuvat sekä 

valmistajien kauppiaille jakamat dealerkuvat, joita he käyttävät omassa mainon-

nassaan. PR-kuvilla mainostetaan uutta kokoelmaa ja niitä jaetaan muotinäytösten 

yhteydessä lehdille, jotka voivat julkaista niitä maksutta. Nämä kuvat voivat olla 

tunnelmallisia tilannekuvia, eikä niiltä edellytetä tuotekuvamaista realistisuutta. 

Kuvat voidaan ottaa studion sijasta ulkona esimerkiksi vaatteen käyttötilanteessa. 

Mainoskuvia käytetään yritysten esitteissä ja maksetuissa ilmoituksissa, ja ne ovat 

useimmiten osana laajempaa mainoskampanjaa. Mainoskuvat on suunnattu tietyl-

le kohderyhmälle, jolloin niillä luodaan vaatteesta mielikuvaa tai imagoa, joka pu-

huttelee tavoiteltua asiakasta. Toimitukselliset muotikuvat ovat muotijuttuja tekevil-

le lehdille. Kuvat voivat olla yksittäisiä muotikuvia tai laajoja kuvareportaaseja, joil-

la rakennetaan vaatteiden ympärille tarina ja tunnelma. Näytöskuvat ovat muoti-

näytöksistä otettuja uutiskuvia, joilla muotia raportoidaan paikan päältä kuluttajille. 

(Salo 2005, 12–14.) Tässä tutkimuksessa olevat muotilehtien kuvat ovat eri suun-

nittelijoiden näytöksissä otettuja näytöskuvia. 
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4 Suunnittelu  

 

Nuutinen kuvailee suunnittelijan toimintaa ajan hengen tulkinnaksi. Vaatesuunnit-

telijan työn haasteeseen kuuluu ennakoiminen. Millaisia muutoksia muodissa ta-

pahtuu ja milloin sekä ketkä muutokset tulevat omaksumaan? (Nuutinen 2004a, 

67, 95.) Suunnittelijan tehtävä on ennustaa tulevaisuutta kuvailemalla sitä sellai-

sena kuin se saattaisi olla, samalla kun suunnittelija luo sitä tai sen osia (Lawson 

2006, 112). Suunnittelijat etsivät ideoita uusiin malleihin yhteiskunnan kaikilta alu-

eilta: taiteesta, teknologian keksinnöistä, ympäristöstä, muiden kulttuureiden vaat-

teista sekä eri aikojen muodista (Sproles & Burns 1994, 45–47). 

 

Suunnittelun peruselementtejä ovat väri, materiaali ja kuosi, siluetti (vaatteen ul-

koiset linjat) sekä muoto (vaatteen sisäiset linjat). Suunnittelun periaatteita ovat 

muun muassa tuotteen mittasuhteet, tasapaino, rytmi ja korostus. (Nuutinen 

2004a, 108.) Neulesuunnittelija lähtee liikkeelle väreistä ja langoista, joihin hän li-

sää siluetin ja muodon. Siluettiin ja muotoon vaikuttavat trendit ja muoti, joita 

suunnittelija soveltaa kohderyhmälle sopiviksi. Suunnittelija kokoaa kaupallisista 

trendeistä ja matkoilta saamansa vaikutteet ideatauluksi. Ideatauluun kootaan leh-

tileikkeitä, vaate- sekä tunnelmakuvia, jotka luovat sesongille visuaalisen tarinan. 

Kuvien lisäksi tauluun lisätään värejä ja materiaalinäytteitä. Ideataulu kertoo tari-

naa mallistosta, kohderyhmästä, tuotteista, väreistä ja materiaaleista. Se on suun-

nittelijan kokoama ja on lähtöisin siitä, miten hän kokee ja näkee kyseisen seson-

gin ja suunnittelutehtävän. Nuutinen toteaa, että visuaalisen tarinan narratiivisuus 

lisääntyy, kun siihen lisätään esimerkiksi väri- ja teemanimiä. Näillä herätetään 

ajatuksia, tunteita ja palautetaan mieleen muistoja. Suunnittelijan luomaa visuaa-

lista tarinaa täydentävät edellisen sesongin myyntiraportit sekä kilpailija-analyysit. 

(Nuutinen 2004a, 158, 154.)  

 

Myös käsityölehdet ovat koonneet neuleet tiettyjen teemojen mukaan. Teemalla 

on sitä kuvaava nimi, tuotteet on kuvattu ympäristössä, joka tukee teemaa, kuten 

myös kuvauksissa käytetty rekvisiitta. Useimmiten käsityölehtien luomat tarinat ei-

vät ole neulesuunnittelijan tekemiä, mutta samat olemassa olevat trendit vaikutta-

vat myös käsityölehtien ulkoasuun ja niissä oleviin teemoihin.  
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Vaatetusteollisuudessa on kaksi pääsesonkia kevät–kesä ja syksy–talvi. Nämä on 

jaettu toimitusajoittain, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteiden valmistus ja toimitus 

myymälöihin on porrastettu. Näin myymälöihin saadaan uusia tuotteita ja samalla 

uutta ilmettä usein saman sesongin aikana. Käsityölehtien neulemallien suunnitte-

lu on myös ajallisesti suunniteltua ja kohdennettua. Sitä määrittää kyseisen lehden 

ilmestymisaikataulu. Lehdissä näkyy selkeästi muun muassa juhlasesongit, kuten 

joulu ja kevään valmistujaisjuhlat. Nämä on otettu ajoissa huomioon ja juh-

lasesongit näkyvät myös lehtien ulkoasussa, jolloin niistä voidaan puhua teema-

numeroina, jotka ovat keskittyneet juhlavampiin asuihin.  

 

Neuleiden suunnittelu vaatii vuorovaikutusta käsityön, suunnittelun, teknologian, 

muodin ja estetiikan välillä (Black 2002, 9). Neuleiden suunnittelu alkaa langasta. 

Lankavalmistajilla on omia mallisuunnittelijoita, tai ne käyttävät joko freelance-

suunnittelijoita tai suunnittelutoimistoja. Käsityölehdet ostavat neulemalleja lanka-

valmistajilta, ja lankavalmistaja mainostaa omia lankojaan neulemallien kautta kä-

sityölehdissä. Kun neulesuunnittelija työskentelee lankavalmistajalle, on hänellä 

käytössään lankavalmistajan langat ja sesongin värikartta. Neulesuunnittelija ei 

siis suunnittele omia värejä vaan käyttää valmistajan lankoja ja niiden värikarttoja. 

Suunnittelija suunnittelee yksittäisiä tuotteita, joista käsityölehdet valitsevat halua-

mansa mallit. Lehdet muodostavat yksittäisistä malleista, joita on valittu eri lanka-

valmistajilta, kokonaisuuksia, jotka sopivat lehden teemaan ja kohderyhmään.  

 

Käsityönä valmistettavien neuleiden suunnittelu eroaa melkoisesti teollisesti val-

mistettavien neuleiden suunnittelusta. Tällöin suunnittelijan ei tarvitse miettiä val-

mistuspaikkoja eikä sitä minkä hintainen tuotteesta tulee. Kuitenkin käsityölehdille 

tai lankavalmistajille suunnittelevan neulesuunnittelijan on otettava huomioon tuot-

teen käsityöllinen valmistus. Suunnittelija joutuu myös huomioimaan ajanhengen 

ja muodin, samalla kun suunnittelee vaatimustasoltaan erilaisia tuotteita. Toisaalta 

neulesuunnittelija ei tiedä, neulooko harrastaja neuleen samasta langasta ja sa-

manvärisenä, kuin suunnittelija on sen tarkoittanut. Harrastaja voi siis omalla va-

linnallaan vaikuttaa neuleen lopputulokseen.  
 

Laakso toteaa, että useimmille neulojille riittää se, että he toteuttavat käsityölehti-

en valmiita malleja, sen sijaan että suunnittelisivat mallit itse. Valmiin suunnitelman 
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toteuttajina neulonnan harrastajat pääsevät heti neulomaan ja rentoutumaan neu-

leen parissa. Valmis taiteellinen ja tekninen suunnitelma luo neulonnan harrasta-

jalle hyvät edellytykset neuleen onnistumiselle. (Laakso 2001, 1.)   

 

 

5 Neulonta 

 

Neulominen on tekniikka, jossa langasta valmistetaan neulosta kahden puikon 

avulla. Neule voi ulkonäöltään olla sileä tai kohokuvioinen, putkimainen tai litteä, 

kirjava tai yksivärinen. Neulepuikkoja on suoria pitkiä puikkoja ja lyhyitä sukka-

puikkoja sekä pyöröpuikkoja ja palmikkopuikkoja eri paksuisina. Neulepuikkoja val-

mistetaan alumiinista, muovista, bambusta tai puusta. Neulelankana voi käyttää 

miltei mitä tahansa lankamaista materiaalia. Lankojen rakenne, ulkonäkö, materi-

aali sekä paksuus vaihtelevat.  (Stanfield & Griffiths 2000, 7; 10–13.) Neulonta tek-

niikkana on monimuotoinen. Neuletta voi tehdä pyöröneuleena ilman saumoja, tai 

sitä voidaan manipuloida ja vääntää uusiksi veistoksellisiksi vaatemuodoiksi (Black 

2002, 92). 

 

Nykyään neulonta on erittäin suosittu harrastus. Tämän voi todeta jo siitä, miten 

paljon Internetistä löytyy neuleblogeja, nettipäiväkirjoja, joissa neulonnanharrasta-

jat esittelevät omia töitään sekä kommentoivat muiden tekemiä neuleita. Suoma-

laisia neuleblogeja ja neuleaiheisia linkkejä löytyy osoitteista: 

http://www.blogilista.fi/hakemisto/neulonta, http://finnishknitblogs.blogspot.com ja 

http://neuleblogit.blogspot.com. Neulojille on tarjolla myös sähköpostilistoja. Yksi 

vanhimmista Internetin neuleyhteisöistä on KnitList, joka on maailmanlaajuinen 

sähköpostilista, ja se löytyy osoitteesta http://www.knitlist.com. Suomalaisten neu-

lojien suurin sähköpostilista on Neulonta, joka löytyy osoitteesta 

http://www.kolumbus.fi/eelin/neulonta/.  (Stoller 2003, 118–119.) 

 

Debbie Stoller perusti syyskuussa 1999 New Yorkiin Stitch´n Bitch -ryhmän, joka 

kokoaa neulomisesta kiinnostuneet yhteen neulomaan ja keskustelemaan. Tämä 

ilmiö on sittemmin levinnyt muihinkin kaupunkeihin ja maihin. Yksinäisestä neulo-

misesta on tullut yhteisöllistä toimintaa. (Stoller 2003, 115.) Myös Suomessa on 
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neulepiiri toimintaa ja kokoontumis- sekä tapaamispaikat ja -ajat löytyvät Interne-

tistä osoitteesta http://neuleblogit.blogspot.com/.  

 

Neulojat esittelevät blogeissa neuleitaan ja kertovat niistä, he voivat myös kysyä 

toisten mielipiteitä. Muut voivat käydä kommentoimassa ja antamassa vinkkejä. 

Neuleista kerrotaan yleensä mistä malli on otettu ja mitä lankaa on käytetty ja 

kuinka paljon sitä kului. Tällä tavalla neuleblogit mainostavat kyseistä mallia ja sitä 

mistä ovat ohjeen löytäneet, kuten esimerkiksi neulelehteä tai kirjaa. Näin he myös 

innostavat muitakin neulomaan kyseisen tuotteen. Neuleblogit samoin kuin neule-

piiritkin tukevat neulomista ja neulojia sekä samalla levittävät neulemalleja ja -leh-

tiä. 

 

 

6 Tutkimuksen toteuttaminen  

 

Anttilan mukaan laadullista aineistoa analysoidaan laatuina ja ominaisuuksina. Ai-

neiston kokoamisessa on otettava huomioon ilmiön sisältöyhteys, ilmiön tarkoitus 

ja prosessi, jossa ilmiö esiintyy. Sisältöyhteys liittää ilmiön esimerkiksi sosiaalisiin, 

kulttuurisiin, historiallisiin tai ammatillisiin yhteyksiin edellyttäen, että kuvataan 

tarkkaan ilmiön esiintymisympäristö esimerkiksi aika ja paikka. Ilmiön tarkoitusta 

määritellessä huomioidaan, minkä vuoksi, missä mielessä jokin asia ilmaistaan tai 

ilmiö tapahtuu. Laadun määrittelyyn vaikuttaa myös prosessi, jonka aikana aineis-

to kootaan. (Anttila 2005, 175–177.) Aineisto on Seppäsen mukaan ratkaisevassa 

roolissa tutkimuksen onnistumisen kannalta ja aineiston valinta pitää perustella 

mahdollisimman tarkasti (Seppänen 2005, 149).  

 

Aineiston hankinnassa on käytetty harkinnanvaraista otantaa.  Eskolan ja Suoran-

nan mukaan harkinnanvaraisessa otannassa on kyse tutkijan kyvystä rakentaa 

tutkimukseensa teoreettiset perustukset, jotka ohjaavat aineiston hankintaa. Laa-

dullisessa tutkimuksessa voitaisiin puhua myös harkinnanvaraisesta näytteestä 

otannan sijasta. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) Aineistoni hankintaprosessi oli sel-

keä, koska käyttämäni aineisto on valmiiksi painettua ja tutkimuskohteenani olevat 

naisten neuleet määrittivät sen, mikä sopii aineistoksi. Olen aikaisemmin käyttänyt 
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työssäni aineistoni kaltaista trendi- ja muotimateriaalia. Myös käsityölehdet ovat it-

selleni tuttuja.  

  

6.1 Trendikirja 

 

Aineistona oleva trendikirja Carlin, Women´s knitwear, winter 2005–2006  käsitte-

lee naisten neuleita, ja sain sen lainaksi tutkimustani varten. Trendikirjat ovat kallii-

ta, ja niitä olisi ollut mahdoton ostaa tutkimusta varten. Toisaalta kyseisen seson-

gin trendikirjat ovat olleet vaatetusteollisuuden käytössä jo keväällä 2004, joten 

niiden saaminen tutkimusta aloittaessa oli hankalaa. Trendikirjoja välittävät tietyt 

agentit, ja niitä ei ole myynnissä yleisillä markkinoilla. Edullisimmatkin trendikirjat 

maksavat noin 1000 euroa. 

 

Eri trenditoimistojen julkaisemat ennusteet ovat keskenään samankaltaisia. En-

nusteita julkaistaan kolmessa vaiheessa, ensimmäiseksi julkaistaan katsaus, joka 

on sovellettavissa laajasti eri aloille. Se sisältää tyylien yleisiä nykytrendejä sekä 

värien oletettuja kehityssuuntia. Seuraavaksi julkaistaan täsmennettyjä väriennus-

teita muodin eri alueille. Samoihin aikoihin ilmestyvät myös materiaalitrendit. Nais-

ten, miesten ja lasten muotitrendien ohella täsmentyvät värit, materiaalit ja kuosit. 

Naisten muoti on johtava trendi, ja sen kautta esitellään muodin päätrendit, niistä 

luodut teemat, värit, materiaalit, siluetit, muodot sekä ajankohtaiset yksityiskohdat 

ja asusteet. Viimeisessä vaiheessa julkaistaan päivitys, jossa nousujohtoiset värit, 

materiaalit ja kuosit täsmentyvät. (Nuutinen 2004a, 100–101.) 

 

Carlinin Women´s knitwearin pääkirjoituksessa kuvataan muodin olevan monimut-

kainen peli, nykypäivälle tyypilliseen tapaan tarjolla on suuri valikoima ehdotuksia 

erilaisista mahdollisuuksista. Syksy-talvisesongin 2005–2006 on tarkoitus olla roh-

keampaa ja samalla hienostuneempaa kuin aikaisemmin. Sesongissa naisellisuut-

ta korostetaan ripauksella fantasiaa sekä näyttävillä yksityiskohdilla. (Carlin 2004, 

3.) Carlinin Women´s knitwear sisältää naisten neule- ja neulosvaatteiden trendit 

sekä sesongin värimaailmat. Kirjasta löytyvät teemat, Controversy, Aura, Voltage 

ja Illusion. Kaikissa on lisäksi alateemat, joissa on hieman erilaiset värikartat. Ku-

vassa 5 ovat Controversyn alateemat Soft & sharp, Bitter–sweet ja Protest sekä 
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niiden värikartat. Trendikirjassa on kaikista neljästä pääteemasta samankaltainen 

aukeama, jossa kuvataan yleisesti kyseinen teema sekä sen alateemat. Kuvassa 

6 on Bitter–sweet-teemasta esimerkki aukeama. Aukeamalla on teeman värikartta 

sekä ideoita neulemalleista ja langoista. Alateemoista on kirjassa kahdesta neljään 

aukeamaan ideoita kyseiseen teemaan liittyen. Trendin neljä teemaa ovat kaikki 

erilaisia, myös alateemat saman pääteeman alla poikkeavat toisistaan. 

 

 
KUVA 5. Controversy-teemat (Carlin 2004, 8–9). 

 

Trendikirjan kuvat ovat monitasoisia. Jokainen aukeama sisältää taustakuvia, jotka 

ovat haaleampia ja kiinnittävät vähemmän huomiota, mutta jotka kuitenkin ovat 

mukana luomassa mielikuvaa teemasta. Aukeamalla on tuoteideoita piirrettynä 

ihmisen päälle sekä myös tuotekuvina. Näiden taustalla taustakuvan päälle on 

suurennettu valokuvia materiaalinäytteistä. Trendikirja ei ole pelkästään visuaali-

nen ja kaksiulotteinen vaan se sisältää myös materiaalinäytteitä ja on näin myös 

käsin kosketeltava, kolmiulotteinen idealähde. Sivuilla on myös näytetilkkuja neu-

leista ja erilaisista nauhoista sekä muun muassa nappinäytteitä. Materiaalinäytteet 

tukevat vaikutelmaa trendeistä. Trendikirjassa on aika vähän tekstiä ja tuotekuvat 
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ovat piirroksia, jolloin käsin kosketeltavat materiaalinäytteet korostavat ja myös oh-

jaavat mielikuvan muodostumista kyseisen trendin avainasioista.   

 

 
KUVA 6. Esimerkkiaukeama (Carlin 2004, 14–15). 

 

Controversy - ”kiista” 

Energistä ja optimistista trendiä luonnehtii tarve kiistellä. Halutaan muuttaa sys-

teemiä ravistelemalla olemassa olevaa järjestystä, luomalla vallankumouksellista 

henkeä. Controversyn alateemat ovat Soft & sharp, Bitter–sweet ja Protest. (Carlin 

2004, 8–9.) 

 

Soft & sharp - ”pehmeä & terävä” 

Maskuliinisen ja feminiinisen välille on luotu melkein androgyyni tyyli joustavilla 

mutta graafisilla linjoilla. Kohderyhmänä on kaupunkilainen uranainen, joka pitää 

eleganteista ja nykyaikaisista urheilullisista vaatteista. Neuleissa on villa-

polyamidisekoitteita, ”irtileikattuja” rakenteita, nahkannäköistä neulepintaa ja tiiviitä 

pinnoitettuja neuleita. Teeman värit ovat savuinen pinkki, absintin vihreä, hämyisä 

ruskea, kalpea vaaleansininen, asfaltin harmaa ja musta. Teema on hieman ko-

vahko ja kapinoiva ja sitä voisi kuvata naiselliseksi ”prätkä” -tyyliksi.  (Carlin 2004, 
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8; 10–13.) Tyyli on rento ja nuorekas. Neuleet ovat mukavia ja reiluja. Neuleissa 

on leikitelty joustinneuleilla ja muotoon neulotuilla yksityiskohdilla. 

 

Bitter–sweet - ”karvas–makea”  

Teema henkii pehmeää tyttömäisyyttä sekoittaen hellyyttä ja provokaatiota. Ro-

manttisuus höystetään hedelmäkaramellin sävyillä ja ravistellaan vallankumouk-

selliseksi rock-hengeksi. Muotia edeltävä trendi on suunnattu pahankurisille ja ne-

näkkäille nuorille naisille. Teeman värejä ovat savuinen pinkki, oranssin punainen, 

absintin vihreä, purukumin vaaleanpunainen, huulipunan pinkki ja musta. (Carlin 

2004, 8; 14–19.) Teema on erittäin tyttömäinen ja hempeä. Neuleissa on pehmeitä 

muotoja ja materiaaleja sekä tyttömäisiä värejä ja kuoseja. 

 

Protest - ”vastalause”   

Klassisuutta on väännelty luoden uusi tyylikkyys, joka on vastakohtana olemassa 

olevalle järjestelmälle. Vanhoja koulukoodeja on sekoitettu uudelleen epätavallisen 

perinteen hengessä, kontrastina ovat urbaanit farkkuvaatteet. Tämä teema, joskus 

jopa epäsovinnaisilla korostuksilla, on kohdistettu nuorelle muotitietoiselle naiselle, 

joka arvostaa levottomuutta herättäviä yhdistelmiä. Väreissä hehkuvat vaalea 

pinkki, savuinen pinkki, hehkuva pinkki, hyasintin vaalea lila, musteen sininen. 

(Carlin 2004, 9; 20–27.) Tyyliä voisi kuvata termillä ”nuorekas toimistolook”. Tuot-

teissa on tunikoita, liivejä, jakkumaisia neuletakkeja ja kerrospukeutumista. Neu-

leissa on leikitelty ruuduilla sekä yhdistelty erilaisia neulepintoja samaan tuottee-

seen. Neuleiden kuvioita on myös aseteltu epäsymmetrisesti. 

 

Aura - ”eteerinen säteily” 

Maailma, jossa valolla on merkittävä asema sisältäen heijastuksia ja kimallusta 

sekä mielikuvituksellisuutta. Aura säteilee pehmeyttä ja melkein yliluonnollisen 

miellyttävää energiaa. Trendi kutsuu unelmiin ja seesteisyyteen sekä lupaa täydel-

listä tasapainoa. Auran alateemat ovat Harmony, Brilliance ja Softwear. (Carlin 

2004, 28–29.) 

 

Harmony - ”harmonia” 

Vaikutteita on haettu barokista yksinkertaistaen ja keventäen. Talonpojan ja prin-

sessan romanttinen välimuoto, pehmeän naisellinen siluetti tarjoaa ripauksen tai-
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kaa. Tyyli on suunnattu muotitietoiselle naiselle omaperäisyyden etsintään. Värei-

nä ovat sumun harmaa, simpukankuoren vaalea beige, valkaisematon pellava, sa-

vuinen pinkki ja astraalisininen. (Carlin 2004, 28; 30–35.) Teema on erittäin naisel-

linen. Neuleet ovat keveitä ja ilmavia. Kuosit ovat hienostuneen yksinkertaisia ja 

värit sointuvat hillitysti toisiinsa. 

 

Brilliance - ”säkenöivyys” 

Naisellinen tyyli hakee muotoa vaatimattomasta ylellisyydestä ja yksinkertaisuu-

desta sekä selkeistä linjoista. Lämpimät kuparin sävyt ovat peräisin nahkatöistä. 

Tunnusomainen nuorelle naiselle, joka arvostaa laatua. Teemassa korostetaan ul-

koiluhenkisyyttä ja ratsastustyyliä. Teeman väreinä ovat hämyisä ruskea, oravan 

ruskea, savuinen pinkki, valkaisematon pellava ja simpukankuoren vaalea beige. 

(Carlin 2004, 29; 36–41.) Neuleet ovat selkeitä ja mukavanoloisia. Neuleissa on 

leikitelty pienillä pintaneuleilla sekä joustinneuleella. Malleissa on reiluja väljiä neu-

leita sekä ylellisiä laskeutuvia perusneuleita. 

 

Softwear - ”pehmeys” 

Talven inspiroima trendi sisältää mukavia ja suojaavia urheilullisia neuleita sekä 

erittäin kevyitä taidokkaasti huoliteltuja neuleita. Pohjoista ilmapiiriä sävyttää jää, 

puhtaus ja valkoisuus. Väreinä ovat lumen valkoinen, helmen harmaa, sumun 

harmaa, valkaisematon pellava ja usvansininen. Neuleissa on naisellinen ja talvi-

nen tuntu. (Carlin 2004, 29; 42–47.) Teema henkii talven vaaleutta. Neuleet ovat 

joko henkäyksen ohuita tai erittäin paksuja, jopa huovutettuja, erittäin naisellisia tai 

reippaan ulkoilullisia. Neuleita on kuvioita reikäkoristeilla, irlantilaisneulepinnoilla ja 

lumihiutaleilla.  

 
Voltage - ”jännite” 

Värähtelevä trendi löytää inspiraation uudesta teknologiasta, jossa äänet ja keino-

tekoinen valo yhdistyvät luoden virtuaalisen maailman hypnoottisissa väreissä. 

Tästä johtuen uppoamme rytmiseen ilmapiiriin, jota pilkuttavat itsevalaisevat vä-

lähdykset ja äänitaajuudet. Voltage sisältää kaksi alateemaa: Electromagnetic ja 

Radience. (Carlin 2004, 48–49.) 
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Electromagnetic - ”sähkömagneettinen” 

Tämä graafinen trendi sisältää erittäin tyylikkäitä urheiluvaatteita, joissa on coutu-

remaisia vaikutteita. Uutuudet ja kekseliäisyys korostuvat ja tuovat kehittyneen 

vartalokeskeisen siluetin. Teema on tarkoitettu varmalle, dynaamiselle naiselle, jo-

ka etsii rajoja rikkovaa muotia. Väreinä ovat hohtavan harmaa taivas, rikinkeltai-

nen, musteen sininen, syaani, sähkönsininen ja kryptonin vihreä. (Carlin 2004, 48; 

50–57.) Teema on erittäin sporttinen ja tekninen. Vaatteissa on paljon leikkauksia, 

tereitä, teknisiä yksityiskohtia ja värikontrasteja. Siluetin yleisilme on kapea ja var-

talomyötäinen. 

 

Radience - ”säteily” 

Ergonomisuuden ja hienostuneisuuden välillä korostetaan uutta naisellisuutta, joka 

uskaltaa kohdata nykyajan. Teknisyyden lisäksi suositaan säteilevien värien kau-

neutta ja tehoa. Hienostunut siluetti nykyaikaisen seksikkäällä tyylillä naiselle, joka 

on kiinnostunut muodista ja uusista asioista. Teeman värit ovat hämyisä ruskea, 

liekin punainen, oranssin punainen, aktiivinen pinkki, ametisti, vaalea pinkki ja 

hohtavan harmaa taivas. (Carlin 2004, 49; 58–63.) Neuleissa leikitellään epätasai-

silla raidoilla ja suurilla värikkäillä painatuksilla. Vaatteet ovat myös väljempiä kuin 

Electromagnetic-teemassa. 

 

Illusion - ”harhakuva” 

Illusion tarjoaa mielikuvanäkymän todellisuudesta pelien kautta teeskentelyyn, jos-

sa keksitään rooleja ja esitetään performanssia. Vaikutelma on runsas ja värikäs. 

Illusionin alateemat ovat Ornamental, Ethno–folk ja Conspiracy. (Carlin 2004, 64–

65.) 

 

Ornamental - ”koristeellinen” 

Inspiraation lähteenä on käytetty 1900-luvun alun Art Nouveau -aikakautta. Tämä 

trendi on suunnattu hienostuneelle naiselle, joka on vastaanottavainen koristeelli-

suudelle. Väreistä löytyvät vihertävä pronssi, salvia, kalpeanvihreä, ketunruskea ja 

punertava ruusupuu. (Carlin 2004, 64; 66–69.) Neuleet ovat mukavia ja väljiä, mut-

ta samalla erittäin naisellisia ja hienostuneita. 
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Ethno–folk - ”etnisyys–kansanomaisuus” 

Etnisiä teemoja, aasialaista, venäläistä tai intialaista, väreinä lämpimiä sekä vas-

takohtaisia sävyjä. Pääväreinä ovat ruosteenpunainen, krapinpunainen, granaa-

tinpunainen, myyränruskea ja valkaisematon pellava. Lisäksi tässä teemassa on 

kontrastiväreinä absintin vihreä, hehkuva pinkki, punertava ruusupuu, sypressin-

vihreä ja kalpeanvihreä.  (Carlin 2004, 65; 72–77.) Teema on erittäin värikäs ja 

mausteinen. Neuleet ovat rentoja ja värikkäitä. Lankoina on paksuja kirjavia 

tweedlankoja, joista on tehty mukavanoloisia, selkeitä neuleita, yhdistäen eri kan-

sanperinteitä.  

 

Conspiracy - ”salaliitto” 

Huimaavia sävyjä, punaiseen ja pinkkiin yhdistetään patinoitunutta ruskeaa.  Tee-

ma pelaa viettelyllä ja aistillisuudella. Kiehtova, monitahoinen siluetti, ylellistä bo-

heemiutta, salaperäisyyttä ja hitusen retroa ilmapiiriä. Väreinä ovat myyränruskea, 

hämyisä ruskea, granaatinpunainen, dramaattinen punainen, savuinen pinkki ja 

ketunruskea. (Carlin 2004, 65; 78–83.) Teema henkii toisaalta mustalaisromantiik-

kaa ja toisaalta 1940-luvun ”salakapakka” tunnelmaa leikitellen maskuliinisen ja 

feminiinisen välillä. Neuleet ovat muhkeita ja näyttäviä.  

 

6.2 Muotilehdet 

 

L´Officiel, 1000 models, Milan – New York – Winter 05/06, No 52, april 2005 

Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 2005–2006, No 107   

 

Aineiston muotilehdet on valittu harkinnanvaraisesti niin, että ne sisältävät kuvia 

neuleista ja käsittelevät naisten muotia syksy-talvisesonkina 2005–2006. L´Officiel, 

1000 models -lehdessä esitellään eri huippumerkkien mallistojen Milanon ja New 

Yorkin muotinäytösten kuvia.  Collezioni Donna esittelee suunnittelijoiden prêt-à-

porter-mallistojen muotinäytökset kuvina Milanosta, Lontoosta ja Pariisista. Muoti-

lehtiä on vain kaksi, koska eri lehdissä toistuvat samat kuvat samoista näytöksistä 

ja aineisto kyllääntyy jo näissä kahdessa lehdessä. Kansainväliset muotilehdet 

täydentävät aineiston trendikirjaa. Muotilehdistä näkyy, miten muotisuunnittelijat 

ovat soveltaneet sesongin vallitsevaa muotia ja trendejä. 
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Collezioni Donna esittelee eri näytökset ominaan, mutta eri suunnittelijoiden tuot-

teet on koottu tiettyjen teemojen alle. Lehdessä on esiteltynä Milanon, Lontoon ja 

Pariisin prêt-à-porter-muotinäytökset syksy-talvi 2005–2006.  

 

Milano Moda Donna Fashion Week -näytöksestä on koottu 19 eri teemaa. Joista 

neuleita on esitetty erityisesti teemassa Twixt micro and macro (mikron ja makron 

välivaiheilla). Twixt micro and macro -teeman neuleiden kuvataan olevan toisaalta 

mukavia, pikkuriikkisiä ja vartaloa myötäileviä ja toisaalta niissä on käsin neulotun 

reilua mukavuutta. Neuleita on kuvioitu painamalla tai kirjailemalla. Neuleissa on 

isoja v-päänteitä, turkissomisteita ja isoilla silmukoilla tehtyä ylisuuria neuleita.  

 

London Fashion Week on jaettu kymmeneen eri teemaan, joista neuleet esitellään 

Knitwear -teeman alla (neulevaatteet). Neuleissa esiintyy suuria silmukoita, jacqu-

ardkuvioita ja printtejä. Ne ovat myös usein käsintehdyn näköisiä monine variaati-

oineen.  

 

Paris Fashion Shows esittelee neuleet teemassa Mohair and thereabouts (mo-

hairia ja sinnepäin). Tämä teema sisältää vartalonmyötäisiä neulottuja mekkoja ja 

isoja käsin neulottuja villapaitoja yksinkertaisilla kuvioneuleilla ja kirjavilla langoilla. 

Lankoina on angoraa ja mohairia sekä sileää villaa. Kansanomaisuus näkyy kirk-

kaasti väritetyissä ponchoissa, virkatuissa tilkkutyömäisissä efekteissä ja runsais-

sa pompuloissa. Pariisin näytös on jaettu 13 teemaan. Neuleita esiintyy myös 

muissa teemoissa, mutta näissä ne on nostettu erityisesti esille. 

 

L´Officiel esittelee tuotteet suunnittelijoittain, niitä ei koottu teemoittain kuten Don-

nassa. Neuleita on kuitenkin melko runsaasti eri suunnittelijoiden näytöksissä.  

 

6.3 Käsityölehdet 

 

MODA: 4/2005, 5/2005, 6/2005 

Novita: syksy 2005, talvi 2005  

Suuri Käsityölehti: 8/2005, 9/2005, 10/2005 
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Käsityölehdistä valitsin kolme tunnetuinta suomalaista käsityölehteä, joissa on 

neuleita. Lehdet ovat kuitenkin hieman erilaisia keskenään. Novita-lehdessä on 

vain lankatekniikoilla valmistettavia ohjeita. Kaikki mallit on toteutettu kotimaisista 

Novita-langoista. Novita-lehden neuleet ovat suomalaisten neulesuunnittelijoiden 

suunnittelemia ja heidän nimensä on myös useimmiten mainittu ohjeen yhteydes-

sä. Suuressa Käsityölehdessä ja MODA-lehdessä on sekä suomalaisten suunnit-

telijoiden neuleita että ulkomaisten lankavalmistajien omia malleja, joiden ohjeet 

on suomennettu. Näissä molemmissa lehdissä on myös ommellen valmistettavien 

vaatteiden ohjeita ja kaava-arkki.  

 

Lehdistä valitsin naisten vaatteet ja asusteet, jotka on valmistettu neulomalla, niis-

sä voi kuitenkin olla myös virkattuja yksityiskohtia. Tutkimuksen ulkopuolelle raja-

sin kokonaan virkkaamalla valmistetut tuotteet. Tutkimuskohteena on syksy-

talvisesonki 2005–2006. MODA-lehden numerosta 4/2005 otin mukaan ainoastaan 

syksyiset neulevaatteet, muista lehdistä otin kaikki naisten neulevaatteet. Aineis-

toni käsityölehdet ovat ilmestyneet vuoden 2005 puolella. Talvineuleita on myös 

alkuvuodesta 2006 ilmestyneissä lehdissä, mutta ne eivät ole mukana tutkimuk-

sessa, koska aineisto on jo nyt laaja ja näissä lehdissä on lisäksi neuleita, jotka on 

toteutettu kevään uusista langoista ja väreistä. Tutkimuksessa mukana olevat tuo-

teryhmiä ovat liivit, neulepaidat, neuletakit, ponchot, keepit, päähineet, kaulahuivit, 

topit, sukat, säärystimet, kaulukset, hameet, rannekkeet ja käsineet.  

 

6.3.1 MODA 

 

Yhtyneiden kuvalehtien Internet-sivuilla lehtiesittelyssä MODA-lehdestä kerrotaan, 

että MODA on Suomen johtava neulelehti, joka sisältää sekä kotimaisten että kan-

sainvälisten suunnittelijoiden ja langanvalmistajien parhaat mallit (Yhtyneet Kuva-

lehdet, MODA). MODAn 4/2005 lehdessä on vain neljä syksyistä neuletta. Tee-

mana on väri otsikolla: Haluan väriä!  MODA 5/2005 lehti sisältää syksyneuleita. 

Lehden teemoja naistenneuleiden osalta ovat: Takaisin arkeen, Ihanien neuleiden 

islanti, 6x luksusneule, Menneen maailman tunnelmaa, Trendikkäät syysasusteet 

äidille ja tyttärelle, Tehokaksikko turkoosi & ruskea, Suurenmoisille naisille ja Ylel-

listä mohairia. MODA 6/2005 keskittyy jouluun ja juhlavaatteisiin. Neuleteemoja 
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ovat: Aikuisen naisen eleganssia, Upea & värikäs folklore, Romanttinen brittityyli, 

Lunta tulvillaan, Tule joulu kultainen ja Valloittava juhlamuoti.  

 

MODA-lehden Ideat maailmalta -palstan on koonnut Johanna Salovaara. Lehdes-

sä 4/2005 palsta on otsikoitu nimellä ”Syksyn rento hippityyli”. Salovaaran mukaan 

syksyn muodissa yhdistetään railakkaasti ja rennosti lähes kaikkea mahdollista. 

Mukana on ideoita 60- ja 70-luvuilta, hippityyliä, mustalaisromantiikkaa, univormu-

ja ja romanttisia vaatteita ja asusteita. Muotihittejä ovat jättikokoiset neulepuserot, 

komeat kaulahuivit ja pipot sekä asusteet. (Salovaara 2005a, 6.) Muotipalstalla 

esitellään syksyn muotia, mutta lehden ohjeet ovat neljää mallia lukuun ottamatta 

vielä kesäisiä puuvillaneuleita. MODA 5/2005 Ideat maailmalta -palsta on otsikol-

taan Syksyn muodin uudet asiat. Salovaara toteaa syksyn uuden muodin olevan 

komeaa ja näyttävää, vaatteiden väljempiä, helmojen pidempiä ja kaulusten suu-

rempia. Neuleiden kerrotaan olevan muodikkaampia kuin aikoihin. Muodissa ovat 

pörröiset ja suuret jättipoolot, pitkät kaulahuivit ja värikkäät folkloreneuleet. Syksyn 

värit ovat tummasävyisiä ja musta on kauden suuri väri. Tummaa ruskeaa tehoste-

taan turkoosilla, oranssilla, lilalla ja roosan sävyillä. (Salovaara 2005b, 7.) MO-

DAssa 6/2005 Ideat maailmalta -palsta esittelee Talven säihkyvää juhlamuotia. 

Kuvakoosteesta löytyy juhlavia neuleita niukasta ja ohuesta puserosta väljään, 

runsaaseen neuletakkiin. 

 

 6.3.2 Novita 

 

Novitan Internet-sivuilla Novita-lehden mainostetaan tarjoavan monipuolisen vali-

koiman neuleideoita sekä kiinnostavaa neuleasiaa muutenkin. Novita-lehden kaik-

ki neuleet on toteutettu suomalaisista Novita-langoista. (Novita. Mainossivu.) Novi-

ta syksy 2005 lehti esittelee kannen mukaan syksyn uudet neuleideat. Lehden 

teemoja ovat: Syksy leikkii auringon lämmössä, Merituuli tervehtii, Stadi sykkii si-

nistä, Viileä violetti vangitsee ja Ruusun aika.  Novitan talvi 2005 lehti esittelee tal-

ven uudet neuleideat. Lehdestä löytyvät teemat: Kulje pehmeästi hangella, Var-

paat lämpimiksi piilopirtissä, Talvi taittuu juhlien, Kiire seis; katse jouluun, Mi-

nineule kaikille, Helppo taikajakku ja Novita toive. 

 



 

 

36

 

Novita-lehdissä trendit on esitelty Novita trendi-ikkuna -palstalla. Lisäksi Novita 

syksy 2005 lehdessä on neulesuunnittelija Arja Viitalan kokoama Novita nyt 

-palsta otsikolla Terveiset Pariisista. Novitan trendi-ikkunan on koonnut Johanna 

Salovaara. Syksy 2005 lehdessä trendi-ikkuna on otsikoitu nimellä ”Syksyn 3 

must”, jotka ovat folklore, jättisuuri ja jättipoolo. Salovaaran mukaan maailman cat-

walkeilla nähtiin neuleiden juhlaa. Nimekkäät suunnittelijat esittelivät näyttäviä 

neuleita, joiden mukaan syksyn neuletrendeiksi kohoavat muhkeat, pörröiset, jät-

timäiset neuleet ja 60-luvun tyyliset tunikat sekä kansanomaiset aiheet. (Salovaara 

2005c, 4.) Talvi 2005 Novita trendi-ikkunassa esitellään virkattuja ja neulottuja 

asusteita, joita näkyi suunnittelijoiden kokoelmissa runsaasti erilaisia (Salovaara 

2005d, 4). Arja Viitala kertoo muodin muuttuvan klassisemmaksi, laadukkaam-

maksi ja naisellisemmaksi, joka siirtää syrjään yltiöseksikkään minimuodin. Neu-

leissa huomio kiinnittyy kaulan ja hartian seudulle, pipoa unohtamatta. Syksystä 

löytyy paljon keeppejä ja ponchoja sekä huiveja ja myssyjä. Lisäksi asusteiksi neu-

lotaan kaikenlaista pientä helposti ja nopeasti hauskoista langoista. Väreistä hän 

mainitsee viileät punaiset pinkistä luumuun, violetin, herneenvihreän ja talviturkoo-

sin, joihin hän vielä lisää keltaisen ja valkoisen. (Viitala 2005, 6–7.) 

 

6.3.3 Suuri Käsityölehti  

 

Suuri Käsityölehti mainostaa olevansa Suomen johtava käsityölehti. Lehdet sisäl-

tävät kaavavaatteita, neuleita, sisustusta sekä perinteisiä käsityöohjeita. Joka nu-

merossa on kaksi kaava-arkkia, ompeluvaate-, neule-, sisustus-, kirjonta- ja virk-

kausohjeet. (Sanoma Magazines. Lehdet ja tuotteet.) Suuri Käsityölehti 8/2005 on 

kannen otsikon mukaan suuri piponumero. Lehden neuleteemoja ovat: Tästä eivät 

pipot parane sekä Peruspusero ja taika-asusteet. Suuren Käsityölehden 9/2005 

neuleteemat ovat: Syksyn herkkuja, Viilenevään iltaan, Mehevät neulejakut ja Tai-

dokkaat letit. Lehti 10/ 2005 tarjoaa talven juhliin Mohairunelmia ja Neulejakut ro-

mantikolle.  

 

Suuressa Käsityölehdessä on Muotimielessä-palsta, jonka tarkoituksena on esitel-

lä muodin trendejä ja ideoita maailmalta. Tutkimuksen aineistona oleviin kolmeen 

lehteen tekstin kyseiselle palstalle on kirjoittanut Paula Hietaranta. Numerossa 
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8/2005 Muotimielessä-palstalla todetaan, että pipo on muotia. Väitettä tukemaan 

on koottu muutama kuva eri suunnittelijoiden näytöksistä, joissa asukokonaisuu-

teen kuuluu neulottu pipo. Kyseisellä palstalla lehdessä 9/2005 todetaan syys-

muodin sanomaksi klassikoiden tulemisen. Asukokonaisuuksista löytyy hillitty kir-

joneuletakki ja asusteena jatkaa neulottu pipo. Lehden 10/2005 muotikatsaus kes-

kittyy juhlaan, mutta yhden iltapuvun yläosana on neulottu toppi.  

 

6.4 Aineiston analysointimenetelmiä 

 

Tähän tutkimukseen valitsin kvalitatiivisen tutkimusotteen. Pirkko Anttila toteaa, et-

tä laadullisessa tutkimuksessa tutkijan mielenkiinto asiaa kohtaan vaikuttaa tulok-

siin. Tutkijan elämäntapa, ammatti sekä aikaisempi elämänhistoria vaikuttavat nä-

kökulman valintaan. (Anttila 2005, 276.) Laadullisessa tutkimuksen tarkoituksena 

on pyrkiä tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tapauksia käsi-

tellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen mukaan. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 1997, 152,155.) 

 

Tutkimuksen suorittamiseen ja tuloksiin vaikuttaa oma taustani vaatesuunnittelija-

na, joka on myös vaikuttanut aineiston valintaan ja hankintaan. Suunnittelijataus-

tani myötä tiesin, mistä trendikirjoja voi kysellä. Vanhoja kontakteja hyödyntäen 

sain aineistoni trendikirjan lainaan. Aineisto on analysoitu niin suunnittelijan kuin 

harrastajaneulojankin näkökulmasta. Vertasin trendikirjan ja muotilehtien kuvia va-

litsemieni käsityölehtien naisten neulemalleihin. Trendikirja toimi tutkimuksen poh-

jana, jonka tueksi etsin aineistoa muotilehdistä kansainvälisten suunnittelijoiden 

mallistoista, trendikirjaa tukevia tuotteita. Huippumuotisuunnittelijat esittelevät näy-

töksissään kärjistettyjä ja hätkähdyttäviä vaatteita (Nuutinen 2004a, 107). Suunnit-

telijat seuraavat huippumuotisuunnittelijoiden näytöksiä ja hakevat niistä ideoita ja 

huomiota herättäviä asioita, joiden perusteella voisi päätellä, mihin suuntaan muoti 

on menossa. Muotilehdistä valitsin ensisijaisesti neuleet, mutta tarkastelin myös 

muitakin vaatteita, jotka auttoivat hahmottamaan sesongin vallitsevaa trendiä ja si-

tä, miten sitä on sovellettu eri tavoin. Muotilehtien kuvista ei välttämättä saa sel-

vää, onko tuote ommeltu kankaasta vai neuloksesta, mutta tärkeintä on kuitenkin 

se, että niille löytyy samankaltaisuus trendistä ja näin ne tukevat trendikirjaa. Näi-
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hin kokonaisuuksiin vertasin käsityölehtien neulemalleja ja etsin samankaltaisuuk-

sia ja lähtökohtia neuleille.    

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan käsitys tutkittavasta ilmiöstä vaikuttaa merki-

tysten antoon sekä tutkimusvälineisiin, mitkä taas vaikuttavat tutkimustuloksiin. 

Tutkimustulokset eivät siis ole irrallisia käsityksiä havaintomenetelmästä tai tutki-

jasta, jolloin voidaan todeta, että kaikki tieto on subjektiivista, koska tutkija toteut-

taa tutkimuksen oman ymmärryksensä varassa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 19.) Kui-

tenkin tutkimus muuttuu intersubjektiiviseksi, koska paljastan tutkijana oman esi-

ymmärrykseni sekä tulkinnan periaatteet. Nuutisen mukaan intersubjektiivinen tie-

to on subjektien välistä ymmärtämistä. Intersubjektiiviset tekijät vaikuttavat subjek-

tiiviseen kokemukseen, jolloin tärkeää on samankaltaisuus, ei samannäköisyys. 

(Nuutinen 2004a, 121–122.) Omaan ymmärrykseeni tutkimuksen toteuttamisessa 

vaikuttavat oma koulutukseni, joka on johdattanut minut vaatetuksen ja muodin 

maailmaan useasta eri suunnasta. Samoin kokemukseni suunnittelijana ja harras-

tajaneulojana ovat muokanneet ajattelutapaani ja näkemystäni. Tähän tutkimuk-

seen en löytänyt yhtä tiettyä analyysimenetelmää, vaan yhdistelin eri menetelmiä. 

Käytin analyysissä sekä sisällönanalyysiä että kuva-analyysiä. Lajittelin käsityöleh-

tien neulemallit trendikirjan teemojen mukaan.  

 

6.4.1 Sisällönanalyysi 

 

Seppäsen mukaan sisällönanalyysi ei etene suoraviivaisesti, vaan se on enem-

mänkin kehämäistä liikettä asetelmien muuttuessa, kehittyessä ja eläessä (Sep-

pänen 2005, 148). Tutkimuksessani olen kulkenut aineiston mukana ja etsinyt ai-

neistosta yhtäläisyyksiä trendikirjan kanssa. Anttila määrittelee sisällönanalyysin 

menetelmäksi, jonka avulla tehdään toistettavia ja päteviä päätelmiä tutkimusai-

neiston suhteesta sen asia- ja sisältöyhteyteen. Sisällönanalyysillä voidaan tuottaa 

uutta tietoa, uusia näkemyksiä sekä tuoda esiin piileviä tosiasioita. (Anttila 2005, 

292.) Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, 

jota voi pitää yksittäisenä metodina mutta myös teoreettisena kehyksenä (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 93).  
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6.4.2 Kuva-analyysi 

 

Outi Järvi toteaa, että kuvien maailma on monitahoinen ja kuvia on monenlaisia. 

Kuvat voivat olla taidetta, mainoksia, erilaisia kuvituksia, televisio-ohjelmia, logoja 

– erilaisten kuvien määrä on rajaton. Kuvilla on myös erilaisia tehtäviä, ne voivat 

ohjata, tiedottaa, suostutella, varoittaa tai viihdyttää. Kuvat ovat myös arvoituksel-

lisia, ne eivät koskaan avaudu katsojalle täydellisesti. Kuvaa ei voi myöskään ko-

konaan sanallistaa. Mutta kuva tarvitsee tuekseen tekstin tullakseen ymmärretyksi 

oikein.  (Järvi 2005, 16.)  

 

Anttila toteaa, että perinteisesti kuva-analyysiä on käytetty taiteen tutkimuksessa, 

jolloin tutkimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi eri ajanjaksot, tyylit ja taidete-

os ilmaisuvälineenä. Kuva-analyysissa kohdetta tarkastellaan etukäteen määritel-

tyjen sääntöjen tai kriteerien mukaan. Kuvaa analysoitaessa ei voida kuitenkaan 

keskittyä pelkästään kuvan sisältöön. Sisällön lisäksi on kiinnitettävä huomiota vä-

reihin, muotoihin, sommitteluun ja tunnelmaan. (Anttila 2005, 366–367.) Tämä tut-

kimus pohjautuu trendimateriaaliin ja muotilehtiin, joista saadaan tutkimuksen 

säännöstö, teemat, joihin neulemalleja verrataan.  Tutkimuksessani en ole tutkinut 

kuvien syvällisiä merkityksiä vaan etsinyt niitä vaikutteita, joiden perusteella olen 

järjestänyt neulemallit teemoittain. 

 

Kuvan sisällönanalyysi ei Anttilan mukaan eroa varsinaisesti tekstin tulkinnallisesta 

analyysistä. Molemmat aloitetaan yleensä kyseenalaistamalla tekstin tai kuvan si-

sältö. Tutkija lähtee liikkeelle omasta maailmankuvastaan ja aikaisemmista koke-

muksistaan sekä olemassa olevasta ymmärryksestään asiasta. (Anttila 2005, 

367.) Anttila toteaa, että kuvan tulkintaan vaikuttavat tutkijan oma persoonallisuus, 

temperamentti, arvostukset, mielipiteet ja käsitykset asioista. Tulkinta edellyttää 

asian sanallistamista ja jokainen tutkija etsii nämä sanat eri tavoin. (Anttila 2005, 

370.)  
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6.5 Aineiston analysointi 

 

Aineiston trendikirjassa teksti on englanniksi ja ranskaksi. Kirjan pääasiallisin anti 

on kuvissa, mutta teksti selventää ja muokkaa trendistä tulevaa mielikuvaa. Aloitin 

analysoinnin suomentamalla trendikirjan tekstin. Kirjoitin auki myös itselleni synty-

neen mielikuvan trendin teemoista. Varsinaista analyysia varten otin värikopiot 

trendikirjasta sekä käsityölehtien naisten neulemalleista. Otin värikopiot myös 

muotilehtien neuleista sekä tuotteista, jotka mielestäni selkeästi tukivat trendikirjan 

teemoja. Skannasin tämän aineiston myös tietokoneelle. Anttilan (2005, 367) mu-

kaan kuva-analyysi aloitetaan kyseenalaistamalla kuvan sisältö. Olen selannut ku-

via ja lukenut aineistossa olevaa tekstiä useita kertoja. Aineiston kuvamateriaali on 

laaja ja sen käsittely oli kokonsa ja määränsä takia hankalaa. Analysoinnissa ei 

voinut hyödyntää tietokoneohjelmia, joten analysointi on tehty käsin.  

 

Teemat otin suoraan trendikirjan teemoista, koska se oli selkeämpää. Näin minun 

oma näkemykseni ei vaikuttanut teemoitteluun ja tutkimuksessa säilyi koko trendi-

kirjan aineisto. Jos olisin luonut teemat itse, olisi käsityölehtien aineisto voinut vai-

kuttaa teemoihin ja tutkimustulokset olisivat näin vääristyneet. 

 

Vertasin ensin muotilehtien kuvia trendikirjan teemoihin. Lajittelin muotilehtien ku-

vat trendin teemojen mukaisesti. Kuvat kiinnitin teemoittain isolle pahville. Tämän 

jälkeen vertasin käsityölehtien neulemalleja trendin teemoihin, joita tukivat muoti-

lehtien kuvat. Neulemallien kuvat kiinnitin myös teemapahveille. Näiden pahvien 

kanssa ”keskustelin” usein, välillä pidin useamman päivän taukoja ja jatkoin uudel-

leen. Kuten Seppänen (2005, 148) toteaa, sisällönanalyysi on kehämäistä liikettä, 

jolloin asetelmat muuttuvat tutkimuksen edetessä. Tässäkin tutkimuksessa aineis-

to eli ja kuvat vaihtoivat välillä paikkaa teemasta toiseen painotuksen muuttuessa. 

Kirjoitin kuviin tarralapuille avainsanoja. Näillä avainsanoilla kuvasin sitä, miksi ne 

kuuluvat kyseiseen teemaan. Kuvallisen aineiston analysointi edellyttää sanallis-

tamista, johon vaikuttaa tutkija persoonallisuus sekä käsitykset asioista (Anttila 

2005, 370). Analysoinnissa kiinnitin eniten huomiota neulemalliin ja käytettyyn lan-

kaan ja pyrin siihen, etten kiinnittäisi ensisijaisesti huomiota neuleen väriin. Väri on 

ensimmäinen asia, mihin neulemallissa kiinnittää katseensa, enkä halunnut, että 

mallit tulevat lajitelluksi värin mukaan. 
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7 Trendien näkyminen käsityölehdissä 

 

Kaikki neuleet sopivat jollainlailla jonkin teeman alle, osa neuleista sopii useaankin 

teemaan, vaikkei se niistä välttämättä tee muodikkaita. Trendeistä löytyi lähtökoh-

tia käsityölehtien teemoihin, käytettyihin väreihin ja lankoihin ja tietysti neulemal-

leihin. Seuraavissa alaluvuissa vastaan tutkimuskysymyksiin ja esitän tulosten tu-

kena valikoidut selkeät esimerkit kuvina. Tulosten joukossa ei ole esitetty kuvina 

kaikkia aineistosta löytyneitä vastaavuuksia neulemallien ja trendien kesken. 

 

7.1 Trendien näkyminen käsityölehtien teemoissa 

 

Trendien ennustajalle on haaste löytää teemalle nimi, jolla pystytään kuvaamaan 

sen olemusta. Teemat saavat inspiraationsa kulttuurin tapahtumista, tieteestä, tai-

teesta ja urheilusta. Inspiraatio voi löytyä myös matkakohteista tai etnisistä vaikut-

teista. (Brannon 2005, 370–371.) Trendien teemat on kuvattu luvussa 6.1. 

 

Lehdissä olevat neuleet on yleensä koottu jonkin teeman alle, joka kokoaa ne tyy-

lillisesti yhteen ja luo niille taustamielikuvan. Käsityölehtien teemat kuvaavat kui-

tenkin enemmän sesonkia, kuten syksyä ja joulua, kuin sesongin trendejä. Tee-

manimissä on myös viitattu käytettyyn lankaan tai tekniikkaan. Samoin neuleita on 

kuvattu useimmiten esimerkiksi juhlaviksi juhlaneuleiksi tai arkisiksi perusneuleiksi, 

sen sijaan, että niiden ympärille olisi luotu enemmän kuvaavaa tarinaa. MODA 

6/2005 teeman Upea & värikäs Folklore voi yhdistää trendikirjan Ethno–folk-

teemaan. Teeman neuleet ovat värikkäitä ja kuvissa näkyy taustalla vanhaa kulu-

nutta hirsiseinää, jonka voi luo tunnelman kansanomaisesta tyylistä. Samoin kuin 

saman lehden teema Lunta tulvillaan ja Novita talvi 2005 teema Kulje pehmeästi 

hangella löytää yhtäläisyyksiä trendikirjasta Auran teemasta, Softwear, jossa on 

talvisia ja ulkoilullisia piirteitä. Sekä MODAn että Novitan kyseisen teeman neuleet 

ovat ulkoilullisia. Ne on kuvattu ulkona talvisen lumisessa maisemassa. Olen kui-

tenkin sijoittanut kansanomaisen kirjoneulekuvion takia neuleita näistä käsityöleh-

tien teemoista myös Ethno–folk-teemaan (kts. Liite, kuvat 27, 28 ja 29). 
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MODA 6/2005 teema, Menneen maailman tunnelmaa, löytää yhtymäkohtia trendi-

kirjan teemoista Aura - Harmony ja Illusion - Ornamental. Teeman tekstin on kir-

joittanut neuleiden suunnittelija Lea Petäjä. Teeman neuleet ovat naisellisia ja juh-

lavia. Lankoina on ylellistä silkkiä, mohairia ja metallilangalla tehostettuja villalan-

koja. Petäjä kertoo suunnittelun innoittajana olleen teatraalinen 20-luku ja vanho-

jen valokuvien lumous (kuva 77), jonka voi yhdistää Ornamental-teemaan, jossa 

inspiraation lähteenä on käytetty 1900-luvun alkua. Toinen suora yhtymäkohta on 

kuvaus neuleesta, jossa kerrotaan barokkimaisen koristeellisuuden ja modernin 

yksinkertaisuuden yhdistyvän hennon liilan värisessä jakussa (kuva 38) (Petäjä 

2005, 26–31). Harmony-teeman kuvataan hakevan vaikutteita barokista yksinker-

taistettuna ja kevennettynä.  

 

7.2 Trendien näkyminen käytetyissä langoissa 

 

Trendissä esiintyy löyhäkierteisiä, epätasaisia paksuja lankoja, joiden väritys on 

kirjava (kuva 12). Erilaiset tweedlangat kirjavina tai musta-valkoisina (kuvat 21 ja 

24) sekä liukuvärjätyt langat ovat myös tärkeitä, kuten myös eripaksuiset mohair-

langat (kuva 35). Langoissa on käytetty tehosteena myös metalliefektejä. Pehmei-

tä pintoja on luotu turkismaisilla hapsulangoilla (kuva 103) ja samettilangoilla.  

 

Käsityölehdissä näkyi paljon tweedmäisiä lankoja sekä liukuvärjättyjä värikkäitä 

lankoja. Löyhäkierteisiä lankoja oli myös mutta useimmiten tasaisina ja yksivärisi-

nä. Kirjava epätasainen ja löyhäkierteinen lanka oli selkein MODAn kietaisumallis-

sa (kuva 14). Mohairlangat olivat suosittuja, niitä oli erittäin ohuina (kuva 39) sekä 

vähän paksumpina (kuva 38), yksivärisinä että liukuvärjättyinä (kuva 80). Metal-

liefektejä langoissa oli usein juhlavammissa neuleissa (kuvat 19, 76, 77, 81 ja 85). 

Hapsulanka oli erittäin suosittu. Siitä oli tarjolla kokonaisia tuotteita ja moni tuote 

oli saanut hapsulangasta tehosteeksi kauluksen ja rannekkeet (kuvat 17, 101, 102, 

106, 107, 108, 109, 112 ja 113). Samettilanka oli trendissä näkyvästi esillä, mutta 

käsityölehdissä oli vain kaksi neuletta samettimaisesta langasta, toinen näkyy ku-

vassa 51.  
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Aineiston neulemalleista yli puolet on toteutettu Novitan langoista. Suuren Käsityö-

lehden ja MODAn malleistakin melkein neljännes on toteutettu Novitan langoista. 

Novitan kyseisen syksysesongin uutuuslangat Aino ja Tango Fani olivat kaikissa 

lehdissä hyvin näkyvillä. Aino on löyhäkierteinen villalanka ja Tango Fani on hap-

sulanka 100 % polyesteriä. Näitä lankoja on myös yhdistetty usein samaan tuot-

teeseen (kuvat 101 ja 106). 

 

7.3 Trendien näkyminen neulemallien väreissä 

 

Nuutisen mukaan kuluttajat ovat tottuneet siihen, että värit muuttuvat säännöllises-

ti, varsinkin keväisin ja syksyisin.  Värillä voidaan vaikuttaa myös tuotteen suosi-

oon. (Nuutinen 2004a, 108.) Käsityölehdissä neule esitellään yleensä vain yhdes-

sä värissä, eikä lehdissä ole lankojen värikarttoja (poikkeuksena Novita, koska 

kaikki lehden neuleet ovat Novita-langoista). Myös neuleen esittely lehdessä tietyn 

värisenä vaikuttaa siihen, herättääkö neulemalli kiinnostusta vai ei.  

 

Värit muokataan sopimaan kohdekuluttajalle. Kaupallisten trendiennusteiden eh-

dottamat värit ovat usein liian raakoja suomalaisille (Nuutinen 2004a, 169). Väri-

kartassa on oltava tietyt perusvärit, joihin lisätään sesongin trendivärejä, jolloin ne 

korostavat perusvärejä ja uudistavat samalla värikartan. Neuleiden kohdalla vä-

reistä puhuttaessa, tarkoitetaan tietyn langan värikarttaa. Sesongeittain tulee uusia 

lankoja, jolloin koko langan värikartta on uusi. Tietyt lankalaadut säilyvät vuodesta 

toiseen, jotkut värit poistuvat ja uusia värejä tulee tilalle. Myös jonkun perusvärin 

sävyä voidaan päivittää. 

 

Käsityölehtien syksyn 2005 neuleiden värit ovat murrettuja, mausteisia värejä. Liit-

teenä olevan Ethno–folk-teeman värit kuvaavat lehtien väritarjontaa hyvin. Tee-

man päävärit ovat ruosteenpunainen, krapinpunainen, granaatinpunainen, myy-

ränruskea ja valkaisematon pellava. Lisäksi on kontrastiväreinä absintin vihreä, 

hehkuva pinkki, punertava ruusupuu, sypressinvihreä ja kalpeanvihreä. Kun näihin 

väreihin lisätään monessa teemassa esiintynyt savuinen pinkki sekä valkoinen ja 

musta sekä suomalaisten suosikkiväri sininen, ovat melkein kaikki lehdissä esiin-

tyvät värit koossa.  
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7.4 Trendien sovellus neulemalleissa 

 

Esittelen tässä neuleiden sovellukset trendikirjan mukaisten teemojen mukaan. 

Olen valinnut tähän selkeät esimerkkineuleet. Liitteenä on Ethno–Folk-teema esi-

merkkinä siitä, miten olen järjestänyt neulemallit analyysissa (kts. Liite). 

 

Controversy - Soft & sharp 

Trendissä oli leikitelty erilaisilla joustinneuleilla. Kuvassa 7 on kavennusten ja lisä-

ysten avulla muotoon neulottu joustinneuleinen lyhyehkö neuletakki. Hihat on saa-

tu trumpettimaisiksi muotoon neulottuna, samoin kuin etukappale levenee lisäys-

ten avulla napitusvaraksi. Muotoon neulotut yksityiskohdat näkyvät hyvin joustin-

neuleessa. Muotoon neulottuja yksityiskohtia ei kuitenkaan ole käytetty näkyvänä 

tehokeinona käsityölehtien neulemalleissa. Novitan neuleessa (kuva 8) on alas-

päin levenevät hihat, ja neule on kokonaan joustinneuletta. Musta miehustaosuus 

on neulottu pystysuunnassa ja valkoiset hihat on neulottu poikittain. Valkoinen 

neuletakki (kuva 9) yhdistyy samaan lähtökohtaan osittaisen napituksen ja joustin-

neuleensa takia. Novitan neule (kuva 11) korkeilla helma- ja hihansuuresoreilla 

sekä resorikauluksella hakee lähtökohdan kuvan 10 neuleesta. Vaikka Novitan 

neuleessa kaulus on jätetty avonaiseksi jolloin se jää laakamaiseksi. Trendissä tä-

tä teemaa kuvataan naiselliseksi ”prätkätyyliksi”, mutta käsityölehtien neuleista ei 

kuitenkaan saa samanlaista mielikuvaa.  

 

 
KUVA 7.        KUVA 8.     KUVA 9.                 KUVA 10.     KUVA 11.  
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Controversy - Bitter–sweet 

Neuleissa on paksuja, löyhäkierteisiä lankoja, jotka on värjätty kirjaviksi (kuva 12). 

Neuleet on neulottu paksuilla puikoilla, jolloin silmukat ovat isoja ja niiden koko 

vaihtelee, koska lanka ei ole tasapaksua. Pinnasta tulee näin elävännäköistä. Al-

viero Martini esitteli näytöksessään pitkän ja reilun neuletakin satiinisen mekon 

päällä (kuva 13). Tyyli on rentoa ja mukavaa. Kuvassa 14 on MODAn neule, joka 

on neulottu paksusta langasta numeron 20 puikoilla. Neuleessa on pieni shaali-

kaulus, ja se on hieman kietaisumallinen aivan kuten kuvan 12 toinen neule. Tämä 

neule on aineiston ainut paksusta löyhäkierteisestä ja kirjavasta langasta toteutet-

tu neule. Neuleen lanka muistuttaa eniten trendissä (kuva 12) esitettyä lankaa. 

Kuvissa 15 ja 17 on myös lankana epätasainen, löyhäkierteinen kirjava lanka, mut-

ta se on ohuempaa. Neuleet ovat myös tyttömäisiä kietaisumalleja, joten ne sopi-

vat tähän teemaan. Kuvan 17 neule kuvataan olevan naisellinen pitsineule, jossa 

on tehosteena pitkäkarvaista pörrölankaa pääntiellä, hihansuissa ja helmassa, 

jonka vuoksi olen yhdistänyt sen tähän teemaan.  

 

      
          KUVA 12.              KUVA 13.           KUVA 14.   

                

        
             KUVA 15.                KUVA 16.             KUVA 17.     
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Samassa teemassa on ideoita myös pienikuvioisille jacquardneuleille (kuva 18). 

Käsityölehdissä oli vain muutama kirjoneule. Kuvassa 19 on kaksivärinen kukka-

kuvioinen kirjoneule, jossa on yksiväriset reunukset ja kuviovärillä tehdyt tereet. 

Kuvassa 20 kuviolankana on käytetty kirjavaa lankaa, jolloin se näyttää siltä, kuin 

siinä olisi käytetty useampaa lankaa, vaikka niitä on vain kaksi. Trendin hihaton 

jacquardneule (kuva 18) ja MODAn punainen kirjoneuletakki (kuva 19) muistutta-

vat toisiaan kirjoneulekuvion osalta. Trendin neule on kuitenkin malliltaan nuore-

kas ja jacquardneuleen lisäksi siihen on yhdistetty yksiväristä joustinneulosta, kun 

taas MODAn neule on hienosta kirjoneulekuviostaan huolimatta malliltaan tylsä ja 

tätimäinen.  

            
                   KUVA 18.                KUVA 19.          KUVA 20.         

 

Controversy - Protest  

Trendissä esiintyy tweedlanka värikkään kirjavana sekä mustavalkoisena (kuvat 

21 ja 24). Tweedlangasta on tarjolla monenlaisia tuotteita ja sitä on myös yhdistel-

ty yksivärisen langan kanssa. Stella McCartney (KUVA 22) on suunnitellut tweed-

langasta minimekkoja. Novita tarjoaa teemaan sopivan lyhyen tunikan kirjavasta 

tweedmäisestä langasta (kuva 23).  

     
                        KUVA 21.            KUVA 22.              KUVA 23.      
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Mustavalkoisesta tweedlangasta on esitetty hieman kipparityylinen neuletakki (ku-

va 24). Nicole Farhi esittää neuletakin pehmeämpänä shaalikaulusversiona, tosin 

asusteet ovat merihenkiset (kuva 25). MODAn versio mustavalkoisesta tweedistä 

on leveillä joustin raidoilla neulottu laakakauluksellinen malli (kuva 26), ja siinä on 

enemmän yhtäläisyyksiä Farhin neuletakin kanssa kuin trendikirjan mallin kanssa. 

 

       
              KUVA 24.             KUVA 25.         KUVA 26.    

 

Sama teema sisältää myös tuoteideoita, joissa on yhdistelty erilaisia neulepintoja 

samaan tuotteeseen. Lyhythihaisessa poolossa on yhdistetty sileää yksiväristä 

neuletta, kirjoneuletta, erivärisiä palmikoita ja joustinneuletta (kuva 27). Poolossa 

on korostettu raglanhihasaumoja kirjoneuleella. MODAn neuleessa raglanhi-

hasaumoja ja sivuja on korostettu palmikkoraidoilla (kuva 28). Ruskean ja turkoo-

sin kirjavassa neuleessa korkeaan helmaresoriin on yhdistetty poikittain neulottuja 

erilaisia palmikoita (kuva 29). Lisäksi molemmissa neuleissa on korkea resori-

kaulus. 

 

     
                        KUVA 27.          KUVA 28.                KUVA 29.       
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Trendin teema esittelee myös kerrospukeutumista, minimekkoja, hameita housu-

jen päällä, bleiserityyppisiä neuletakkeja, pystyraitoja, vinoruutuja sekä kukonas-

kelkuvioita. Näitä ei kuitenkaan ole käsityölehtien neulemalleissa.  

 

Aura - Harmony  

Lyhyessä bolerossa neulepintana on joustinneule, jota on korostettu koristeellisilla 

kullanvärisillä kirjoneuleraidoilla (kuva 30). MODAn bolero on neulottu pienenä rei-

käneulekuviona ja reunoja korostaa joustinneuleinen reunus. (kuva 31). Boleroita 

on yhdistelty trendissä sekä käsityölehdissä juhlavien asujen kanssa.  

 

   
                        KUVA 30.                           KUVA 31.    

 

Trendikirjassa sekä muotisuunnittelijoiden näytöksissä oli paljon kirjoneuletta. 

Teemassa Harmony kirjoneule on pienikuvioista ja langat on sävytetty sointumaan 

hillitysti toisiinsa. Kuvassa 32 on lyhyt kietaisujakku hillittyä pienikuvioista kir-

joneuletta. Käsityölehtien neulemalleissa oli erilaisia kietaisutyyppisiä neuleita. Ne 

eivät kuitenkaan olleet kirjoneuletta vaan useimmiten erilaisia pitsineuleita (kuvat 

33 ja 34).  

     
                           KUVA 32.            KUVA 33.                KUVA 34.     
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Käsityölehdissä oli paljon erilaisia pitsineuleita, mutta niitä oli myös trendikirjassa 

ja muotisuunnittelijoiden näytöksissäkin. Harmony-teemassa esitellään ohuita mo-

hairneuleita, joissa on yksinkertaisia pitsineuleita, reikäkuvioituja raitoja ja rypytet-

tyjä reunuksia (kuva 35). Rypytettyjä reunuksia neulemalleissa oli tehty esimerkiksi 

joustinneuleella (KUVA 33). Joustinneulemaisia reikäkuvioituja raitoja pitsimäisinä 

pintoina löytyi myös useanlaisia, esimerkiksi kuvassa 34. Ohuita ja keveitä pit-

sineuleita oli muun muassa Dolce & Gabbanan D&G-malliston näytöksessä Mi-

lanossa (kuvat 36 ja 37). Koristeellinen pitsikuvio yhdistyy yksinkertaiseen ja sel-

keään malliin MODAn liilassa jakussa, jonka etukappaleet on neulottu poikittain 

(kuva 38). Erittäin ohuesta mohairsilkkilangasta neulottu pitsihuivi kuvaa hyvin tä-

män teeman juhlavaa ja kevyttä ilmettä (kuva 39).  

 

                       
    KUVA 35.      KUVA 36.      KUVA 37.           KUVA 38.                 KUVA 39. 

    

Aura - Brilliance  

Brilliance-teema leikittelee selkeillä neliömäisillä muodoilla ja erilaisilla pintaneuleil-

la. Neuleet ovat myös väljiä ja mukavia. Turkoosissa neuletakissa neliömäinen 

pintakuvio on saatu yhdistämällä patenttineuletta ja helmineuletta ruutumaisesti 

(kuva 41). Kuvassa 42 on Novitan reilu, ulkoilullinen neule pintaneuletta, jossa on 

nappikiinnitys olalla. Nämä kaksi neuletta ovat esimerkkinä sovelluksista, joiden 

lähtökohtana ovat voineet olla kuvan 40 neuleet.  
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                         KUVA 40.              KUVA 41.             KUVA 42.    

 

Teemassa esitellään iso pyöreä pääntie sekä valuva iso kaulusmainen pääntie 

(kuvat 43 ja 44). Alexander McQueen on yhdistänyt nämä kaksi pääntietä. Korke-

asta joustinneuleista kauluksesta tulee valuva, kun se yhdistetään erittäin syvään 

uurrettuun, pyöreään pääntiehen (kuva 45). MODAn neuleessa on samantyyppi-

nen pääntie mutta maltillisempana (kuva 46). Useammassakin teemassa esiteltiin 

laaja pyöreä pääntie, mutta käsityölehtien neulemalleissa niitä ei ole. Kuvan 46 

neule on ainoa, jossa on laaja pyöreä pääntie, ja sekin jää tässä tapauksessa kau-

luksen alle.  

                 
        KUVA 43.            KUVA 44.               KUVA 45.             KUVA 46. 

 

Brilliance-teeman ratsastajatyylisiä neuleita ovat vaakasuunnassa neulottu puoli-

patentti jakku sekä reilu neuletakki, jonka alla on muotoon neulotulla joustin-

neuleella kuvioitu pooloneule (kuva 47). Neuleiden pinnan kuvataan olevan mok-

kamainen. MaxMaran reilu neuletakki nahkavyöllä kiinnitettynä kuvaa hyvin tämän 

teeman henkeä (kuva 48). Kuvan 49 neule on neulottu poikittain joustinneuleena. 

Punainen neule on patenttia ja yläosa on neulottu muotoon kaarrokemaisesti, jol-

loin patenttineuleen raidoituksesta syntyy tehokeino (kuva 50). Liukuvärjätyn rus-
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kean neuletakin pinta on mokkamainen ja malliltaan rento, jossa on leveä joustin-

neuleinen reunus, joka muodostaa samalla kauluksen (kuva 51).  

             
      KUVA 47.                KUVA 48.       KUVA 49.         KUVA 50.       KUVA 51. 

 

Aura - Softwear  

Tämän teeman ensimmäisellä aukeamalla esitellään kevyitä ja ilmavia, aika juhla-

viakin ideoita. Kuvassa 52 on ohut neule, jossa on koristeellisia nappeja hihahalki-

ossa. MODAn neuleessa hihahalkiota on koristettu helmillä (kuva 53). Samassa 

neuleessa helmiä on neulottu myös kaulukseen. Käsityölehtien neulemalleissa ei 

kuitenkaan ole niin ohuita ja läpinäkyviä neuleita kuin trendin ideoissa on esitetty.  

   
                                         KUVA 52.                    KUVA 53.  

 

Eri tekniikoilla valmistettuja suuria kukkia on tehty tuomaan neuleille juhlavuutta. 

Yksinkertaista neuletakkia koristaa suuri makrameekukka, ja neuletta on muotoiltu 

neulotuilla muotolaskoksilla (kuva 54). Alexander McQueenin neuleessa on virkat-

tuja kukkia koristamassa suurta pääntietä, ja Ermanno Scervino on lisännyt kukan 

istuvan pintaneuleisen takin kaulukseen (kuvat 55 ja 56). Suuren käsityölehden 

neuletakki on rusettimaista pintaneuletta, johon on neulottu helmiä. Rinnassa on 

suuri virkattu kukka, jossa on myös helmiä koristeena (kuva 57).  
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         KUVA 54.                KUVA 55.               KUVA 56.                  KUVA 57.    
 

Sama teema sisältää ohuiden hentojen neuleiden lisäksi paksuja ja huovutettuja 

vaatteita ja asusteita (kuva 58). Neulottujen tuotteiden huovutus olikin erittäin suo-

sittu tekniikka käsityölehdissä ja erityisesti Novitassa, johtuen ilmeisesti Novitan 

huopuvasta langasta (Huopanen). Paksusta langasta on huovutettu erilaisia ilma-

via verkkomaisia asusteita (kuva 59). Huovutettuihin kappaleisiin on yhdistetty 

myös huopumatonta lankaa, josta on tehty muun muassa resoreita (kuva 60). Ku-

vassa 61 on kokonaan huovutettu hupullinen takki, jota on koristeltu ketjuvirkatuilla 

kuvioilla. Novitassa oli paljon erilaisia päähineitä sekä muita asusteita, jotka oli to-

teutettu huopuvasta langasta. 

             
             KUVA 58.                 KUVA 59.           KUVA 60.             KUVA 61. 

 

Teema sisälsi myös naisellisia ja talvisia neuleita. Vaikutteita on haettu irlantilais-

tyyppisistä pintaneuleista, joissa on erilaisia palmikonkiertoja ja nyppyjä, sekä lu-

mihiutaleista. Kuvassa 62 on korkeakauluksinen irlantilaisneule, joka voi olla poh-

jana kuvien 65 ja 66 neuleille. Paul Smith Women-mallistossa on erilaisilla palmi-

koilla kuvioitu keeppi (kuva 63). MODAn yksirivisesti napitettu keeppi on hyvä so-

vellus Paul Smithin keepistä (kuva 64).  
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KUVA 62.    KUVA 63.        KUVA 64.                     KUVA 65.          KUVA 66. 

 

Lumihiutale kuviona löytyi trendistä taustakuvana sekä painettuna kuviona trikoo-

paidasta (kuva 67). Nicole Farhi esitteli toisaalta hyvinkin perinteisen kirjoneuleen 

lumihiutaleineen (kuva 68). Neuleessa on napitus korkean joustinneuleisen kau-

luksen sivussa. Novitan neuleissa lumitähtiä on käytetty yksittäisinä isoina kuvioi-

na (kuvat 69 ja 70). Punavalkoisessa neuleessa on lisäksi napitus kauluksessa, 

kuten Nicole Farhin neuleessa.  

          
              KUVA 67.                    KUVA 68.             KUVA 69.               KUVA 70.          

  

Voltage - Electromagnetic  

Tähän teemaan löytyi vähiten neuleita käsityölehdistä. Tämä trendi sisältää paljon 

trikoosta ommellen valmistettuja tuotteita, eikä siksi ole paras mahdollinen idea-

lähde käsin neulottaville tuotteille. Toisaalta käsityölehtien neuleet ovat melko nai-

sellisia sen sijaan, että olisivat urheilullisia tai ulkoilullisia, eikä niissä ole teknisiä 

ominaisuuksia. Tähän teemaan sijoitin muutaman tuotteen, joille löytyy lähtökohta 

kuvan 71 tuotteista. Kuvassa 72 on neule, jossa on leikitelty vetoketjuhalkioilla. 

Kuvan 73 neuleessa on lievästi vinoa joustinneuletta.  
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.              

                               KUVA 71.                            KUVA 72.         KUVA 73.   

         

Voltage - Radience  

Neuleissa ei löytynyt suuria värialueita intarsiana, eikä myöskään niin laskeutuvia. 

Langoissa kyllä oli paljonkin liukuvärjäystä mutta enimmäkseen lyhyinä pätkävä-

reinä ei niin, että langasta muodostuisi neulottaessa isompia värialueita. Neule-

malleissa ei myöskään ole käytetty erilaisia raitoja, vaikka ne olisivat sopineet hy-

vin käsin neulottujen tuotteiden lähtökohdaksi.  

 

Illusion - Ornamental 

Kuvan 74 ideakuvassa on intarsiaa ja virkattuja yksityiskohtia. Sonia Rykiel esitteli 

näytöksessään intarsiana neulotun rusetin musta-hopeisena (kuva 75). Novitan 

mallissa on sama väritys, mutta kuviona on lisko, yhteneväisyyttä löytyy myös 

pääntien muodosta (kuva 76).  Kuvan 77 neuletakissa on virkattu kaulus sekä reu-

nat. Takissa on rintakorumainen koriste, joka on myös virkattu.  

 

       
           KUVA 74.       KUVA 75.         KUVA 76.                  KUVA 77.     
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Teemassa korostetaan rintoja ja pääntietä. Sileään neuleeseen yhdistetään nurjilla 

silmukoilla tehtyjä raitoja sekä virkattuja nauhoja ja kuvioita (kuva 78). Nurjia sil-

mukoita on käytetty kuvioinnissa hihansuissa ja helmassa (kuvat 79 ja 80). Mus-

tassa pitsineuleessa on venepääntie, kuten trendin neuleessa (kuva 78). Neulepin-

ta näyttää lisäksi virkatulta (kuva 81).  Violetin neuletakin avara pääntie ja koristel-

tu kaulus kiinnittävät huomion (kuva 82).  

 

      
   KUVA 78.    KUVA 79.       KUVA 80.              KUVA 81.                 KUVA 82. 

    

Teema on juhlava ja koristeellinen huokuen samalla vanhaa tunnelmaa. Kuvassa 

83 esitetään teeman reikäkoristeinen boleromainen nuttu. Betty Jackson esitteli 

mallistossaan myös lyhyen romanttisen boleron (kuva 84). Lea Petäjän reikäpitsillä 

koristellut lyhyet jakut henkivät myös vanhaa tunnelmaa, niin kuin hän tekstissään 

MODAssa on kuvannutkin (kuvat 85 ja 86). Kuvan 85 bolero on tehty paksusta 

langasta, jossa on teeman mukaisesti metalliefekti. Paksu lanka tuo myös reikäku-

vion voimakkaasti esiin. Kuvan 86 jakku on ylellistä ohutta merinosilkkiä. Neuleen 

pääntietä ja etureunoja on korostettu satiininauhalla. 

 

       
                KUVA 83.       KUVA 84.             KUVA 85.              KUVA 86.  
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Illusion - Ethno–folk  

Eri kansanperinteistä ideoita hakeva teema on täynnä lämpimien värien kirjoa. 

Lankoina on käytetty kirjavia tweedmäisiä lankoja. Kuvassa 87 lyhythihainen neule 

on koristeltu epätasaisilla reikäriveillä sekä vyöllä. Epätasaiset reikärivit tuovat 

neulepintaan pitsimäisen vaikutelman. Vaaleassa neuletakissa on reikämäinen 

pitsikoristelu helmassa ja nyöri vyötäröllä, lankana on valko-punakirjava tweedlan-

ka (kuva 88). Punainen neule hakee vaikutteita kuvan 87 pitkähihaisesta neulees-

ta. Punaisessa neuleessa on raglanhihat, venemäinen pääntie sekä kirjava tweed-

lanka. Neule on kuitenkin sovellettu pidempänä ja pääntie hillitympänä kuin trendin 

neuleessa. Lisäksi neuleessa on käytetty tehosteena reikämäistä pitsipintaa (kuva 

89).  

   
                                  KUVA 87.               KUVA 88.           KUVA 89.  

Neuleissa on yhdistelty värien lisäksi myös erilaisia neulepintoja ja neuleita on ku-

vioitu myös käsin kirjomalla. Vihreässä kietaisutyyppisessä neuleessa on yhdistet-

ty kirjavaa neuletta yksivärisiin joustinneuleisiin hihoihin. Pääntietä kiertävät reilut 

käsintehdyt ompeleet (kuva 90). Moschinon Cheap & Chic-malliston neuletakki on 

koristeltu monen värisillä käsiompeleilla (kuva 91). MODAn vihreän liivin vino pal-

mikko on tehostettu kontrastiompeleilla (kuva 92).  

             
                                  KUVA 90.          KUVA 91.            KUVA 92.    
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Kansanperinteestä ammennettua värikästä kirjoneuletta ja kerrospukeutumista ei 

käsityölehdissä näkynyt paljoa. Alexander McQueenin mallistossa oli monia värik-

käitä kirjoneuleita. Kuvan 94 värikkäät sukat voisivat olla lähtökohta MODAn yli-

polven ylettyviin kirjoneulesukkiin (kuva 95). Kuvien 96 ja 97 neuletakit voi yhdis-

tää kuvaan 93, jossa on yhdistetty erilaisia kirjoneuleita ja huivi on koristeltu kirjail-

luilla kukilla. Novitan neuletakeissa (kuvat 96 ja 97) on yhdistetty erilaisia neulepin-

toja. 

     
    KUVA 93.     KUVA 94.        KUVA 95.             KUVA 96.            KUVA 97. 

 

Paksua löyhäkierteistä kirjavaa lankaa ja epäsymmetrisiä reikäkoristeita löytyy se-

kä kuvan 98 että 99 neuleista. MODAn neuletakin hihoissa on reikämäistä pitsiä. 

Miehustaa on kuvioitu lyhyillä pystysuuntaisilla reikäkuvioilla (kuva 99). (kts. Liite.) 

 

   
                                               KUVA 98.      KUVA 99.     

                     

Illusion - Conspiracy 

Trendissä sekä muotilehdissä oli paljon reiluja neuletakkeja. Niitä oli myös käsityö-

lehdissä mutta niiden mitoitus oli huomattavasti niukempaa. Kuvan 100 pitkä neu-

letakki hapsuineen ja pintaneuleineen on esikuvana kuvien 101 ja 102 neuleille, 
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jotka molemmat ovat kokonaan pintaneuletta ja niitä on tehostettu pörröisillä yksi-

tyiskohdilla.  

 

      
                   KUVA 100.                   KUVA 101.                     KUVA 102.   

 

Tähän teemaan yhdistyvät neuleet oli selkeitä löytää. Käsityölehtien neuleissa oli 

käytetty paljon hapsulankoja, joilla oli luotu turkismaisia efektejä. Kuvassa 103 oi-

kealla väljä reilu neuletakki ja baskeri ovat turkismaisesti työstetty, mutta kuvien 

104 ja 105 on reilut neuletakit ja baskerit ovat malliltaan saman oloisia vaikka eivät 

olekaan hapsulangasta toteutettuna. 

 

     
                             KUVA 103.                                      KUVA 104.       KUVA 105.   

 

Kuvan 106 musta neuletakki harmaankirjavilla turkismaisilla rannekkeilla ja kau-

luksella muistuttaa malliltaan kuvaan 103 alareunassa olevaa neuletakin piirrosta. 

Aukeamalla on myös lyhythihainen toppi, jota on tehostettu turkismaisella hapsu-

langalla (kuva 103). Kuvien 107 ja 108 toppien pääntiet on myös reunustettu tur-

kismaisella hapsuneulekaitaleella.   
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          KUVA 106.                 KUVA 107.               KUVA 108.           KUVA 109.    

                                  

Muotilehdissä oli paljon erilaisia turkisasusteita esimerkiksi keeppejä ja kauluksia. 

Käsityölehdissä turkisasusteet oli toteutettu neulomalla hapsulangasta. Kuvassa 

109 on Lea Petäjän suunnittelema turkismainen bolero, joka kiinnitetään satiini-

nauhalla. Ashley Ishamin ja Valentinon (kuvat 110 ja 111) turkikset näyttävät esi-

merkkiä Novitan ja MODAn pikkukeepeille (kuvat 112 ja 113).  

 

    
      KUVA 110.          KUVA 111.              KUVA 112.                      KUVA 113.       

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                         



 

 

60

 

8 Neulemallien muodikkuus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia lähtökohtia kansainväliset muoti-

trendit antavat neuleille ja miten niitä oli suomalaisissa käsityölehdissä sovellettu. 

Olen esittänyt tulokset edellisessä luvussa. Esitän tässä johtopäätökset tutkimuk-

sen tuloksista ja vertaan niitä alussa esitettyyn teoriaan.  

 

Trendien vaikutus näkyi selkeästi käsityölehtien malleissa, mutta kaiken kaikkiaan 

mallit olivat hyvin samankaltaisia riippumatta lehdestä. Tutkimuksen käsityölehtien 

aineistosta Novitassa ja MODAssa oli suunnilleen yhtä paljon malleja. Suuren kä-

sityölehden malleja oli vain noin 20 % aineistosta. Novitan langoista tehtyjä malleja 

oli myös MODAssa ja Suuressa käsityölehdessä. Tutkimusaineiston käsityölehtien 

neulemalleissa oli käytetty 15 eri lankavalmistajan lankoja. Kuitenkin 53 % koko 

tutkimuksen neulemalleista oli toteutettu Novitan langoista. Neulemalleissa oli käy-

tetty 10 eri Novitan lankaa, siitä huolimatta koko aineiston neulemalleista 16 % oli 

joko kokonaan tai osittain toteutettu Novitan Aino-langasta. Näistä prosenttiluvuis-

ta voi päätellä käsityölehtien tarjonnan yksipuolisuuden. MODAssa oli käytetty 

monipuolisemmin eri valmistajien lankoja, jolloin myös malleista löytyi enemmän 

vaihtelua. Sandy Blackin (2002) kirjassa Knitwear in fashion näkyy neulevaattei-

den moninaisia mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole hyödyn-

netty käsityölehtien neulemalleissa. 

 

Käsityölehdissä on omat muotipalstat, joissa esitellään kauden muoti-ideoita maa-

ilmalta. Näitä muoti-ideoita ei ole kuitenkaan hyödynnetty käsityölehtien neulemal-

leissa. Johanna Salovaara kertoo Novitassa huippusuunnittelijoiden näytöksien ol-

leen neuleiden juhlaa. Hän mainitsee syksyn kolmen tärkeimmän neuletrendin ole-

van folklore, jättisuuri ja jättipoolo. Neuleet ovat muhkeita, pörröisiä ja jättimäisiä. 

Muodissa ovat 60-luvun tyyliset tunikat ja kansanomaiset aiheet. (Salovaara 

2005c, 4.) Syksyn muoti on myös rikasta ja näyttävää, jota tehostavat jättikokoiset 

ruudut, suuret kukat sekä erilaiset kirjonnat ja koristelut (Salovaara 2005b, 7). Kä-

sityölehtien neuleet eivät kuitenkaan olleet jättisuuria, eikä malleissa näkynyt 

myöskään ruutuja. 
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Trendin tarkoituksena on toimia herätteenä ja auttaa uutuuksien hyväksymisessä 

(Nuutinen 2004b, 74). Käsityölehtien omat muotikatsaukset voisivat toimia herät-

teinä, mutta mihin. Käsityölehdissä ei tarjota sovelluksia näistä muoti-ideoista. 

Miksi kaikkien mallien on näytettävä samalta? Eikö lehti muuttuisi mielenkiin-

toisammaksi, jos siellä esiteltäisiin muutama vähän räväkämpi ja muodikkaampi 

malli? Ne toimisivat herätteinä uusiin asioihin. Näillä muodikkaammilla malleilla 

voitaisiin nostaa myös lehdessä olevan malliston arvoa (vrt. Nuutinen 2004a, 189).   

 

Muotitrendi auttaa sattumanvaraisuuden hallinnassa, muotivärien ja -materiaalien, 

muotojen sekä yksityiskohtien käytössä (Nuutinen 2004a, 97, 179). Trendien ja 

muotilehtien ideoita oli sovellettu käsityölehtien neulemalleissa niin varovaisesti ja 

tavanomaisesti, ettei niitä kyllä muodikkaiksi voi kutsua. Käsityölehtien neulemallit 

ovat selkeitä ja käytännöllisiä perusneuleita, joista puuttuu innovatiivisuus ja uu-

dennäköisyys. Kuvassa 4 on esitetty innovaation leviäminen. Tämän tutkimuksen 

perusteella voi todeta, että käsityölehtien neulemallien tarjonta on kohdistettu 

muodin seuraajille, joihin kuuluvat enemmistö kuluttajista sekä myöhäiset omaksu-

jat ja vitkastelijat. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että neulominen on harrastuk-

sena muodikasta ja suosittua. Tämän tutkimuksen perusteella käsityölehtien tyypil-

linen kohdeneuloja on keski-ikäinen nainen, joka haluaa neuloa yksinkertaisia ja 

hillittyjä perustuotteita helposti ja nopeasti.  

 

Se, että neulominen harrastuksena on suosittua, on unohdettu lehtien tarjonnassa. 

Kaupallisten trendiennusteiden tarkoitus olisi auttaa sekä suunnittelijoita, valmista-

jia että sisäänostajia (Nuutinen 2004a, 96). Trendiennusteita ja muita ennusmerk-

kejä seuraamalla olisi voinut ennakoida neulomisharrastuksen suosion kasvami-

sen, jolloin lehdet olisivat voineet vastata siihen tarjoamalla uudenlaisia ja erikoi-

sempia malleja. Muotitrendit ovat myös tavallisten kuluttajien, kuten harrasta-

janeulojan, saatavilla nopeammin kuin ennen. Näin he pystyvät myös kyseenalais-

tamaan käsityölehtien tarjonnan.  

 

Brusila toteaa, että aikakauslehtien olemukseen kuuluu esteettisyyden tavoittelu. 

Lehden täytyy näyttää mielenkiintoiselta herättääkseen huomion. Lehden oma vi-

suaalinen tyyli on tunnistettavissa, kun lehti avataan miltä sivulta tahansa. (Brusila 

1997, 46, 153.) Käsityölehdissäkin katse kiinnittyy ensin kuvaan, ja jos se herättää 
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mielenkiinnon, luetaan teksti. Kuvien on tavoitettava kohderyhmän ajatusmaailma. 

Muotikuva edistää samalla sekä muotitietämystä että muodin kulutusta. Muotiku-

vat antavat myös informaatiota vaatteesta niin, että sen pystyy valmistamaan. Ku-

va luo vaatteesta mielikuvaa ja pyrkii tekemään siitä mahdollisimman haluttavan. 

(Salo 2001, 13.) Tämän aineiston käsityölehdissä neuleista on useimmiten vain 

yksi kuva, joka on otettu niin, että neule näkyy edestä mahdollisimman selkeästi. 

Neule on asustettu mallin päälle niin, ettei mikään asuste peitä sitä. Lehti voisi olla 

mielenkiintoisemman näköinen sekä myös informatiivisempi, jos neuleesta olisi 

useampi kuva eri suunnista sekä mahdollisesti yksityiskohdista. Näin neuleita voisi 

asustaa eri tavoin pelkäämättä, että neule peittyy ja informaatio heikkenee.  

 

Tavallaan käsityölehtien neulekuvat ovat mainoksia, jotka on suunnattu tietylle 

kohdetyhmälle. Näillä kuvilla pyritään luomaan tuotteesta mielikuvaa tai imagoa, 

joka puhuttelee tavoiteltua asiakasta, tässä tapauksessa käsityönharrastajaa. (vrt. 

Salo 2005, 12–14.)    

 

8.1 Trendien näkyvyys käsityölehtien neulemalleissa 

 

Trendissä näkyi paljon erilaisia pitsejä ja reikäkuvioita (kuvat 35, 74, 78, 83 ja 87). 

Kaikista käsityölehtien neulemalleista melkein viidesosa oli pitsineuleita. Pit-

sineuletta oli sovellettu kaiken paksuisista langoista. Myös erilaisia joustinneuleita 

oli hyödynnetty paljon. Poolokauluksia oli monessa neuleessa. Niitä oli sekä perin-

teisenä korkeana joustinneuleena sekä laajempana, valuvana kauluksena. Palmi-

koita sekä erilaisia pintaneuleita oli hyödynnetty myös pinnan kuvioinnissa. 

 

Langoissa oli erilaisia kirjavia lankoja, tweedmäisiä sekä pätkävärjättyjä. Myös 

löyhäkierteisiä lankoja näkyi. MODAn neule (kuva 14) oli ainut paksusta epätasai-

sesta löyhäkierteisestä langasta. Novitan Aino-lanka on ohuempi, ja vaikka se on-

kin melkein kierteetön lanka, on neulottu pinta sileää. Aino-lanka oli tutkimuksen 

aineiston käytetyin lanka. Tweedmäisiä lankoja oli esimerkiksi Novitan Hippy-lanka 

(kuvat 15, 16, 23 ja 26). Langoissa oli hyvin paljon paksuja lankoja, joista tuotteet 

valmistuvat nopeasti. Turkismainen efekti oli saatu aikaan hapsulangalla, jota oli-
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kin hyödynnetty 10 % käsityölehtien neulemalleissa. Eniten hapsulankaa oli käy-

tetty kauluksissa ja rannekkeissa, mutta sitä oli myös huiveina ja keeppeinä.  

 

Koska Novitan langoista tehtyjä malleja oli kaikissa lehdissä, vaikutti se myös neu-

leiden ulkonäköön. Suuri käsityölehti 9/2005 ja Novita syksy 2005 sisälsivät saman 

Arja Viitalan suunnitteleman neuletakin toteutettuna samasta langasta, tosin erivä-

risenä (kuvat 114 ja 115).  

 

      
                                              KUVA 114.    KUVA 115.       

 

8.2 Käsityölehtien sivuuttamat trendit 

 

Muotoon neulottua joustinneuletta näkyi useassa trendin teemassa. Kuvassa 7 si-

tä on hyödynnetty neuleen muotoamisessa. Käsityölehdissä muotoon neulomista 

oli hyödynnetty kahden neuleen kaarrokkeen muotoilussa, ja kuvan 50 patent-

tineuleessa se onkin näkyvä yksityiskohta. Sitä ei kuitenkaan ollut käytetty pinnan 

koristelussa kuten kuvissa 47 ja 71. Käsityölehtien neulemalleissa ei ollut trendin 

mukaisia irrallisia kaitaleita yksityiskohtina, kuten kuvassa 116. Trendissä (kuva 

117) sekä Stella McCartneyn, Krizian ja Missonin (kuvat 118, 119, 120) näytöksis-

sä näkyneet isot v-pääntiet ja mitoituksiltaan väljät neuleet puuttuivat myös käsi-

työlehdistä. Käsityölehtien neuleiden mitoitus oli vielä melko istuvaa, vaikka käsi-

työlehtien omissa muotikatsauksissa korostettiin syksyn muodin olevan väljää ja 

jättisuurta (vrt. Salovaara 2005a ja 2005c).   
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 KUVA 116.    KUVA 117.     KUVA 118.               KUVA 119.             KUVA 120.    

    

Trendistä sai ainakin Controversy-teemasta nuorekkaan vaikutelman (kuvat 7, 12, 

14, 122 ja 124). Käsityölehtien neulemallit olivat kuitenkin tätimäisiä ja malleiltaan 

jopa tylsiä. Tyttömäinen räväkkyys ja yksityiskohdat puuttuivat. Neuleissa ei myös-

kään ollut poimutettuja yksityiskohtia eikä pussihihoja (kuvat 6, 74, 87). Käsityöleh-

tien neulemallit olivat suoralinjaisia ja kaavoitukseltaan yksinkertaisia. 

 

Muotinäytöksissä näkyi paljon selkeitä raitoja. Kuva 123 on Marc Jakobsin näytök-

sestä. Trendissä esiintyi raitoja vaaka- että pystysuunnassa (kuvat 121 ja 122). Li-

säksi raitoja oli esitelty intarsiamaisesti toteutettuna, niin että raitoja oli esimerkiksi 

vain kappaleen toisella puolella. Käsityölehdissä oli yksi vaakaraitaneule, jossa rai-

doituksessa oli yksivärisen langan kanssa käytetty kirjavaa lankaa, jolloin raitojen 

rajat olivat epäselvät.  

            
                                   KUVA 121.                   KUVA 122.         KUVA 123.       

 

Trendissä ja muotinäytöksissä näkyi myös ruutuja, kukonaskelkuvioita sekä vino-

ruutuja (kuvat 124 ja 125). Käsityölehdissä ei ollut yhtään ruutuneuletta, kuten ei 

myöskään ollut isoja värialueita intarsiatekniikalla toteutettuna. 
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                                    KUVA 124.                                KUVA 125.       

 

Kuvan 126 neule on Voltage–Radience-teemasta, johon ei löytynyt käsityölehdistä 

muutenkaan samankaltaisuuksia. Kyseisen teeman neuleet olivat myös laskeutu-

via ja ohuita. Kuvan 127 neule on Voltage–Electromagnetic-teemasta, jossa oli 

nuorekkaita ja sporttisia neuleita. Myöskään tämän tyyppisiä neuleita ei löytynyt 

käsityölehdistä. Muotinäytöksistä näihin teemoihin löytyi vastaavuuksia, kuten 

Marc Jakobsin ja Proenza Schoulerin mallistoissa näkyi (kuvat 128 ja 129).  

 

                                         
                   KUVA 126.          KUVA 127.        KUVA 128.       KUVA 129. 

 

Langoissa näkyi paljon pätkävärjättyjä lankoja, mutta liukuvärjättyjä lankoja, jotka 

muodostaisivat selviä värialueita, ei ollut. Raitaneuleet oli huomioitu esimerkiksi 

Novitalla vasta kevään 2006 mallistossa, jossa markkinoille tuli lankoja, jotka oli 

värjätty niin, että ne muodostavat selkeitä leveämpiä raitoja.  
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9 Pohdinta  

 

Oli haastavaa muuttaa kaikki se, mitä näen ja mitä tiedän, tieteelliseksi tekstiksi. 

Tutkimusaineistoni oli pääosin kuvia, ja koin visuaalisen aineiston sanallistamisen 

vaikeaksi. Suunnittelijana olen tottunut käsittelemään idea-aineiston lähinnä tuot-

tamalla kuvallista materiaalia eli tuotepiirroksia. Muuttaessani kuva-aineiston sa-

nalliseen muotoon, jouduin samalla pohtimaan kuvia ja malleja syvällisemmin. 

 

Miksi neulomisesta on tullut nykyaikana niin suosittu harrastus? Johtuuko se siitä, 

ettei ole pakko osata esimerkiksi neuloa sukkaa, koska niitä voi ostaa kaupasta. 

Kinnusen mukaan neulominen on perinteisesti liitetty vaatteiden ja asusteiden 

valmistamiseen, jolloin on neulottu tarpeeseen. Kuitenkin kansainväliset muoti-

trendit vaikuttavat neulomisen suosion vaihteluun. (Kinnunen 1999, 24.) Myös 

Stoller pohtii syitä neulomisharrastuksen suosioon. Neulovatko ihmiset siksi, että 

se on sekä käytännöllistä että myös muodikasta? Suomalaisista naisista 2/3 har-

rastaa käsitöitä, ja suurin osa heistä neuloo. Nykyajan neulova sukupolvi on tuonut 

harrastukseen paksut puikot ja paksut langat sekä eksoottiset materiaalit. Nykyään 

monen työ on tietokoneen ääressä, jossa ei juuri näe konkreettisten tuotteiden 

valmistumista. Ihmisillä on kuitenkin halu luoda jotain, tehdä jotain käsin kosketel-

tavaa. (Stoller 2003, 16–17.) Paksuilla puikoilla paksusta langasta tuote valmistuu 

nopeasti. Paksusta langasta tehdyssä tuotteessa ei voi olla tarkkoja yksityiskohtia, 

jolloin mallit ovat yksinkertaisia ja helppoja. Näillä houkutellaan myös uusia neulo-

jia harrastuksen pariin. 

 

Vaikka neulominen on ikivanha tekniikka, on sekin nykyään välineurheilua. Mitkä 

ovatkaan ne parhaat puikot ja hienoimmat materiaalit? Lankoihin kehitellään uusia 

materiaaleja, ei vain tekokuituja, vaan myös uusia luonnonkuituja. Tämän kevään 

(2007) suosittu uutuus näyttää olevan bambu. Sitä oli tarjolla ainakin jo vuosi sitten 

mutta nyt sitä löytyy usean eri lankavalmistajan valikoimista. Muutenkin langoissa 

käytetään nykyään yhä erikoisempia materiaaleja perinteisen villan ja puuvillan li-

säksi.  

 

Olen verrannut neulemalleja valitsemaani sesongin trendikirjaan, joka käsittelee 

naisten neuleita. En kuitenkaan voi tietää, mistä neulesuunnittelijat ovat ideansa 
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hakeneet. Neuleiden suunnittelussa ideoita voi hakea myös ommelluista vaatteis-

ta. Jokainen suunnittelija tulkitsee trendiä omalla tavallaan, ja siihen vaikuttavat 

hänen omat kokemuksensa ja näkemyksensä. Aivan kuten minunkin tulkintaan 

vaikuttavat omat kokemukseni ja näkemykseni. Trendiähän ei ole tarkoitus kopioi-

da, vaan se toimii tukena suunnittelijan ideoille, sieltä haetaan värejä ja tunnel-

maa. 

 

Kaupallisten muotiennusteiden trendeistä ei tiedä, mikä myy ja mikä ei. Muotiteol-

lisuus tarjoaa useita vaihtoehtoja, jolloin valinta jää kuluttajalle. Kuluttaja voi valita 

tarjonnasta ne tuotteet, jotka sopivat hänen omaan identiteettiinsä. (Crane 1999, 

22.) Samoin käsityölehdestä neuloja voi valita mallin, joka kiinnostaa. Neulojalla 

on kuitenkin vielä mahdollisuus vaikuttaa malliin. Hän voi vaihtaa langan värin tai 

langan kokonaan toiseksi, lisäksi hän voi muokata mallia mieleisekseen niin, ettei 

se muistuta alkuperäistä mallia ollenkaan. 

 

Muodin ammattilaisten, kuten neulesuunnittelijoiden, täytyy seurata viimeisempiä 

muotiuutisia havaitakseen muotitrendien kehittymisen (Brannon 2005, 10). Suun-

nittelijat tekevät ideamatkoja, ja samalla he katselevat myös, mitä kaupoissa on 

tarjolla. Se, mitä kaupoissa on sillä hetkellä tarjolla, on suunnittelijalle jo vanhaa. 

Suunnittelijan täytyy osata etsiä niitä mahdollisesti nousevia uusia asioita ja yhdis-

tää ne vanhaan luoden näin uutta. Suunnittelijoiden sesongin alussa keräämää tie-

toa, joka sisältää niin matka- ja trendiraportit kuin myyntiraportit ja kilpailija-

analyysit, kutsutaan toimintaympäristön muutosten tarkasteluksi (Nuutinen 2004a, 

39). 

 

Suunnittelija on voinut suunnitella tosi trendikkäitä ja muodikkaita neuleita, mutta 

niitä ei ole valittu käsityölehteen. Käsityölehden kohderyhmä vaikuttaa tietenkin 

siihen, millaisia neuleita lehdessä on, mutta miten lehdet määrittävät kohderyh-

mänsä, miten he tietävät, mitä neulojat haluavat neuloa ja kuka valitsee mitä leh-

dissä tarjotaan? Neuleblogeissa on kritisoitu paljonkin käsityölehtien mallitarjontaa. 

Neulebloggaajien mielestä lehdissä on liikaa samoja malleja. Vaihtelua malleissa 

on usein haettu pelkästään eri pitsimallilla, langan värillä tai laadulla, mutta ne ovat 

silti hyvin samannäköisiä.  
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Novita-lehden ongelmana on se, että lankavaihtoehtoja ei ole kovin monta ja neu-

leet on toteutettu vain muutamasta väristä. Neuleet eivät erotu toisistaan, ja lehti 

näyttää siksi ehkä hieman tylsältä. Sitä vastoin Novitan etuna on se, että Novitan 

lankoja on saatavana myös marketeista, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Kuten 

(Kinnunen 1999, 21) toteaa, langan valintaan vaikuttaa hinta ja ostopaikka, sillä 

pienillä paikkakunnilla ei välttämättä ole vaihtoehtoja. Tällöin Novitan lanka saata-

vuutensa takia on suosittu. 

 

Tutkimuksen myötä löysin Internetin neuleblogit ja sitä kautta tutustuin myös ul-

komaisiin neulelehtiin sekä eri lankavalmistajien malleihin. Sieltä löytyy monimuo-

toisia ja erittäin haastavia malleja. Miksei sellaisia löydy suomalaisista käsityöleh-

distä? Suomalaisia neuleblogeja lukiessa huomasin, että intohimoiset neulojat, jot-

ka kaipaavat haastetta sekä toisaalta uudennäköisiä malleja, tilaavat ulkomaisia 

neulelehtiä ja myös lankoja ulkomailta. Heille ei riitä suomalaisten käsityölehtien 

tarjonta. Mietityttää, miksi suomalaisissa lehdissä on jopa samoja malleja tai niitä 

on muokattu vain vähän, ja sitä, miksi niissä ei ole monimutkaisempia ja monimuo-

toisempia malleja.  Oli mielenkiintoista huomata, että suurin osa MODAn ja Suuren 

käsityölehden neulemalleista on ulkomaisten lankavalmistajien malleja, jolloin niis-

sä löytyy enemmän vaihtelua. 

 

Käsityölehdet pelaavat varman päälle uskaltamatta ottaa riskejä, niin että esitteli-

sivät rohkeampia ja muodikkaampia malleja. Muotitrendejä ei ole tarkoitus seurata 

ohjemaisesti vaan niiden avulla voitaisiin erottua kiristyvästä kilpailusta (Nuutinen 

2004a, 13). Onko käsityölehtien välillä kilpailua asiakkaista? Ei se ainakaan malli-

tarjonnassa näy. Mallit ovat hyvin samankaltaisia riippumatta lehdestä. Rubinin 

(2004a) mukaan trendit ohjaavat päätöksentekoa, koska ne vaikuttavat ihmisten 

valintoihin, makuun ja arvostuksiin. Käsityölehtien maku vaikuttaa olevan yllätyk-

setöntä ja konservatiivista. 

 

Nuutinen (2004a, 249) pohtii sitä, tulevatko muotiuutuudet Suomeen vasta vuosia 

myöhemmin, kuin ne ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa. Sitä vastoin Petäjä pohtii 

blogissaan sitä, miten rohkeita suomalaiset ovat ja esimerkiksi miten seksikkäitä 

neuleita he ovat valmiita käyttämään. Hän toteaa, että MODAssa oli mietitty vielä 

jokin aika sitten, voiko lehdessä olla reikäisten neuleiden ohjeita ja rohkeneeko nii-
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tä kukaan käyttää. (Petäjä 2007.) Eikö suomalaisille uskalleta tarjota kuin siveelli-

siä perusneuleita. Onko tämä syynä siihen, että käsityölehtien neulemallit ovat 

samanlaisia vuodesta toiseen, suoraan sanoen tylsiä? Tästähän voi päätellä, että 

näin lehtien toimitus pitää suomalaisia tylsinä ja arkoina. Vai onko niin, että suo-

malaisia täytyy totutella hitaasti uutuuksiin? 

 

Tutkimuksen myötä olen pohtinut, vaikuttiko omaan aiheen valintaankin muoti, se 

että neulominen on nyt muodikasta ja ajan henkeen kuuluvaa. Kiinnostuessani 

uudestaan neulonnasta, löysin myös uudet materiaalit niin langoissa kuin puikois-

sakin sekä ulkomaiset neulelehdet. Ohjeet helpottavat neulomista vaikkei mallia 

täysin ohjeen mukaan tekisikään. 

 

Nuutinen toteaa, että käsityöstä on tullut keino tuottaa ennusmerkkejä. Radikaalis-

sa käsityössä on disharmonista, ilmaisullista voimaa, joka provosoi innovatiivisia 

ilmiöitä kehittymään. Käsityö on nykyään ajassa elävää, muutoksiin reagoivaa, jol-

loin se samalla on muutossuuntia ilmaisevaa toimintaa. Käsityö ei jää odottamaan 

muutosta vaan toteuttaa muutoksen itse. (Nuutinen 2007, 15.) Tämä kuitenkin tar-

vitsee niitä ihmisiä, jotka kehittelevät omia mallejaan ja kokeilevat uutta. Käsityö-

lehtien mallien mukaan neulovat eivät luo uusia trendejä, eivätkä seuraa muodin 

kärkeä, ainakaan tämän tutkimuksen aineiston perusteella. 

 

9.1 Jatkotutkimusaiheita  

 

Olisi mielenkiintoista selvittää näkyvätkö tämän aineiston muotitrendit myöhemmin 

käsityölehdissä. Tutkimusaineistoksi valittaisiin kevään 2006 ja syksyn 2007 MO-

DAn, Suuren Käsityölehden ja Novitan numerot. Näiden lehtien neulemalleja ver-

rattaisiin tämän tutkimuksen trendiaineistoon eli 2005–2006 neuleiden muotitren-

deihin. Trendimateriaalia voisi verrata myös sesongin 2006–2007 trendiennustee-

seen, jolloin nähtäisiin miten paljon trendit ovat muuttuneet. Tällä tutkimuksella py-

rittäisiin selvittämään näkyvätkö kansainväliset muotitrendit Suomessa myöhem-

min kuin esimerkiksi muualla Euroopassa. Tutkimuksessa voisi myös selvittää, mi-

ten lehtien neulemallit ovat kehittyneet vai ovatko ne keskenään yhä samanlaisia.  
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Toinen mahdollinen tutkimusaihe olisi selvittää, millä perusteella mallit valitaan kä-

sityölehtiin. Mikä ja kuka siihen vaikuttaa sekä miten käsityölehdet määrittävät 

kohderyhmänsä? Tässä tutkimuksessa haastateltaisiin käsityölehtien toimitusta 

sekä neulesuunnittelijoita, jotka suunnittelevat kyseisille lehdille. Lisäksi tutkimusta 

voisi täydentää kyselyllä neulojille, esimerkiksi neulebloggaajille siitä, millaisia ko-

kemuksia heillä on suomalaisten käsityölehtien neulemalleista, ovatko ne heidän 

mielestään muodikkaita ja millaista tarjontaa he toivoisivat lehdissä olevan.  

 

9.2 Luotettavuus 

 

Eskola ja Suoranta toteavat, että laadullisen tutkimuksen lähtökohta on tutkijan 

avoin subjektiviteetti ja se, että tutkija myöntää olevansa tutkimuksen keskeinen 

tutkimusväline. Analyysin kattavuudella tarkoitetaan sitä, ettei tulkintoja ole perus-

tettu satunnaisiin poimintoihin aineistosta. (Eskola & suoranta 1998, 210, 215.) 

Olen todennut, että tämä tutkimus on hyvin henkilökohtainen näkemys tutkittavas-

ta ilmiöstä, ja siihen vaikuttaa paljon oma taustani suunnittelijana. Analyysin katta-

vuus käy ilmi siitä, että aineiston valinta on perusteltu ja raportti sisältää paljon ku-

via, jotka tukevat analyysiäni ja tuloksia. Anttilan mukaan kvalitatiivisessa tutki-

musraportissa on huomioitava analyysin arvioitavuus ja uskottavuus, jotka vaikut-

tavat tutkimuksen reliabiliteettiin. Arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että lukijalla on 

mahdollisuus seurata tutkijan päättelyä. Uskottavuus viittaa siihen, että tutkija on 

päätynyt tuloksiin kuvatulla tavalla. (Anttila 1996, 408.)  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää oma taustani vaatesuunnittelijana ja se, että mi-

nulla on aikaisempaa kokemusta tutkimusaineistoni tyyppisen aineiston käytöstä 

suunnittelijana. Tutkimus on kuitenkin hyvin henkilökohtainen tulkinta aineistosta. 

Ihmiset näkevät ja kokevat kuvat eri tavoin, samoin kuin heidän oma henkilökoh-

tainen elämänhistoriansa vaikuttaa asioiden hahmottamiseen ja kokemiseen. Käsi-

työlehtien neuleet sopivat eri teeman alle riippuen vähän sitä, mitä kohtaa neu-

leessa painottaa. Olen kuitenkin tarkastellut kuvia painottaen niitä eri tavoin ja pyr-

kinyt löytämään niistä sen olennaisen asian, jonka vuoksi olen ne tietyn teeman al-

le sijoittanut. Tutkimus on aikasidonnainen, jolloin tulkintaan vaikuttaa myös tämä 

ajanhenki, joka voi vaikuttaa tutkimukseen jopa tiedostamatta, hiljaisen tiedon ta-
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paan. Toisaalta hiljaista tietoa on myös oma ammattitaitoni, jota en edes tietoisesti 

ajattele. Luotettavuutta lisätäkseni olen pyrkinyt tuomaan esiin selkeät perustelut 

sille, miksi neuleet on sijoitettu tiettyihin teemoihin. 

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin, vaan pyritään kuvaamaan tiettyä ilmiötä. Heidän mukaansa tutkimus 

on validi silloin, kun on tutkittu sitä, mitä on luvattu, ja tutkimuksen reliabiliteettiin 

vaikuttaa tutkimustulosten toistettavuus. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87.) Tutkimuk-

sessa olen pysynyt rajaamassani aineistossa, mutta tutkimus on kuitenkin minun 

näkemys asiasta eikä toinen tutkija välttämättä saisi tästä tutkimuksesta täysin 

samoja tuloksia. Kuten olen aikaisemmin maininnut, osa neuleista voitaisiin hel-

posti sijoittaa useankin teeman alle. Tämä johtuu muun muassa siitä, että suunnit-

telija yhdistelee eri lähteistä saamaansa informaatiota ja ideoita hänen omiin nä-

kemyksiinsä. Näin samassa tuotteessa voidaan yhdistää usean teeman aineksia, 

jolloin sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista ja liittää useaan teemaan. Tutkijana 

en kuitenkaan voi tietää, mistä lähtökohdat tuotteeseen on saatu.  
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KUVA 37: D&G. L´Officiel, 1000 models, Milan – New York – Winter 05/06, No 52, april 2005, 86. 
KUVA 38: MODA 5/2005, 31. Suunnittelija: Lea Petäjä.  Kuvaaja: Ari Heinonen. 
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KUVA 40: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa aukeamasta 36–37. 
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KUVA 42: Novita syksy 2005, 29. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 43: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 38. 
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KUVA 45: Alexander McQueen. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 492. 
KUVA 46: MODA 5/2005, 10. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 47: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa aukeamasta 40–41. 
KUVA 48: MaxMara. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 136. 
KUVA 49: MODA 5/2005, 41. Kuva: Sandnes/Tekstiiliteollisuus. 
KUVA 50: MODA 5/2005, 19. Kuva: Istex/Tekstiiliteollisuus 
KUVA 51: MODA 5/2005, 35. Kuva: Sirdar/Tekstiiliteollisuus. 
KUVA 52: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 42. 
KUVA 53: MODA 6/2005, 12. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 54: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 44. 
KUVA 55: Alexander McQueen. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 492. 
KUVA 56: Ermanno Scervino. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 136. 
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KUVA 58: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 45. 
KUVA 59: Novita syksy 2005, 24. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 60: Novita talvi 2005, 19. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 61: Novita talvi 2005, 14. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 62: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 46. 
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KUVA 64: MODA 6/2005, 30. Kuva: Katia/Piikkopirta. 
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KUVA 69: Novita talvi 2005, 12. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
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KUVA 70: Novita talvi 2005, 21. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 71: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa aukeamasta 56–57. 
KUVA 72: MODA 4/2005, 23. Kuva: Katia/Biketex. 
KUVA 73: MODA 4/2005, 22. Kuva: Katia/Biketex. 
KUVA 74: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 66. 
KUVA 75: Sonia Rykiel. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 435. 
KUVA 76:Novita talvi 2005, 30. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 77:MODA 5/2005, 28. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 78:Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 67. 
KUVA 79: Novita talvi 2005, 54. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 80: MODA 5/2005, 44. Kuva: Coats Almedahls. 
KUVA 81: MODA 6/2005, 11. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 82: MODA 5/2005, 22. Kuva: Gedifra/Coats. 
KUVA 83: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 69. 
KUVA 84: Betty Jackson. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 341. 
KUVA 85: MODA 5/2005, 26. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 86: MODA 5/2005, 27. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 87: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 73. 
KUVA 88: Suuri Käsityölehti 9/2005, 33. Suunnittelija: Kim Hargreaves. Kuva: rowan. 
KUVA 89: MODA 5/2005, 63. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Jorma Marstio. 
KUVA 90: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 75. 
KUVA 91: Moschino Cheap & Chic. L´Officiel, 1000 models, Milan – New York – Winter 05/06, No 52, april 2005, 93. 
KUVA 92: MODA 4/2005, 24. Kuva: Katia/Biketex. 
KUVA 93: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 75. 
KUVA 94: Alexander McQueen. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 470. 
KUVA 95: MODA 6/2005, 18. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Kari Hautala. 
KUVA 96: Novita syksy 2005, 23. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 97: Novita syksy 2005, 16. Suunnittelija: Arja Viitala. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 98: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 77. 
KUVA 99: MODA 5/2005, 25. Kuva: Gedifra/Coats. 
KUVA 100: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 79. 
KUVA 101: MODA 5/2005, 12. Suunnittelija: Anne-Maija Immonen. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 102: Suuri Käsityölehti 9/2005, 27. Suunnittelija: Arja Viitala. Kuvaaja: Pekka Järveläinen. 
KUVA 103: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa aukeamasta 80–81. 
KUVA 104: Borbonese. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 137. 
KUVA 105: MODA 5/2005, 19. Kuva: Istex/Tekstiiliteollisuus 
KUVA 106: MODA 6/2005, 10. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 107: MODA 6/2005, 61. Suunnittelija: Lea Petäjä. Kuvaaja: Jorma Marstio. 
KUVA 108: Novita talvi 2005, 33. Suunnittelija: Arja Viitala. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 109: MODA 6/2005, 13. Kuvaaja: Ari Heinonen. 
KUVA 110: Ashley Isham. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 247. 
KUVA 111: Valentino. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 430. 
KUVA 112: Novita talvi 2005, 31. Suunnittelija: Arja Viitala. Kuvaaja: Juha Reunanen/ Kaj Ewart. 
KUVA 113: MODA 6/2005, 54. Kuvaaja: Jorma Marstio. 
KUVA 114: Suuri Käsityölehti 9/2005, 29. Suunnittelija: Arja Viitala. Kuvaaja: Pekka Järveläinen. 
KUVA 115: Novita syksy 2005, 22. Suunnittelija: Arja Viitala. Kuvaaja: Juha Reunanen/Kaj Ewart. 
KUVA 116: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 10. 
KUVA 117: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 44. 
KUVA 118: Stella McCartney. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 2005–2006, No 107, 488. 
KUVA 119: Krizia. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 142. 
KUVA 120: Missoni. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 05–06, No 107, 142. 
KUVA 121: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa aukeamasta 60–61. 
KUVA 122: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 21. 
KUVA 123: Marc Jakobs. L´Officiel, 1000 models, Milan – New York – Winter 05/06, No 52, april 2005, 113. 
KUVA 124: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa aukeamasta 26–27. 
KUVA 125: Pringle of Scotland. Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 2005–2006, No 107, 141. 
KUVA 126: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 59. 
KUVA 127: Carlin. 2004. Women´s knitwear, winter 05–06. Paris: Carlin International, osa sivusta 53. 
KUVA 128: Marc Jakobs. L´Officiel, 1000 models, Milan – New York – Winter 05/06, No 52, april 2005, 113. 
KUVA 129: Proenza Schouler. L´Officiel, 1000 models, Milan–New York–Winter 05/06, No 52, april 2005, 121. 
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        Liite 1/4 

Liite: Illusion – Ethno-folk 

   Carlin 2004, 72–77. 
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Liite 2/4 
Illusion – Ethno–folk: Muotilehdet 
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Liite 3/4 
Illusion – Ethno–folk: Käsityölehdet 
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